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"O Redentor virá a Zion"

Mostrar Notas e Transcrições
Descrição geral do podcast:
Siga-o: A Come, Follow Me Podcast com Hank Smith & John Bytheway
Você já sentiu que a preparação para sua aula semanal "Venha, Siga-me" é insuficiente? Junte-se aos
anfitriões Hank Smith e John Bytheway enquanto eles entrevistam especialistas para fazer seu estudo para
o curso "Vinde, siga-me" da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não apenas agradável,
mas original e educacional. Se você está procurando recursos para tornar seu estudo fresco, fiel e
divertido - não importa sua idade - então junte-se a nós todas as sextas e sábados.

Descrições do Episódio Podcast:
Parte 1:
O que os nomes de Jesus Cristo em Isaías ensinam sobre o Salvador? O Dr. Ross Baron explora como
Isaías traz esperança e relaciona as bênçãos do jejum e a realidade da vida e redenção do Salvador.

Parte 2:

O Dr. Ross Baron continua a examinar o papel de Jesus Cristo como nosso parente redentor em Isaías 5866.
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Códigos de tempo:
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00:00 Parte 1-Dr. Ross Barão
01:25 Introdução do Dr. Ross Baron
04:25 O passado do Dr. Ross Baron como judeu e santo dos últimos dias
09:16 Isaías 53 como testemunho de Jesus Cristo
11:01 Isaías é um livro centrado em Cristo
12:07 A reação da família do Dr. Baron à sua conversão
16:42 Como abordar estes capítulos em Isaías
19:27 Os nomes e títulos para Jesus
23:15 Criar um índice de assuntos
28:52 Ferramentas adicionais para o estudo de Isaías
33:34 Exemplo de exame de Isaías 58
36:38 Jejum e cuidados com os pobres
39:36 Práticas de jejum hoje
42:35 Uma ferramenta para a depressão e a ansiedade
45:28 Idéias para ensinar as crianças sobre o jejum
49:08 Desafios para o jejum
53:40 Dr. Ross compartilha história pessoal sobre Dallin H. Oaks
57:08 A santa inveja e o sábado judaico
1:02:29 Alegria e o Sábado
1:04:47 Fim da Parte 1-Dr. Ross Barão

Parte 2
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

00:00 Parte II- Dr. Ross Baron
00:34 O Senhor pode salvar
04:12 Deus está no negócio do povo
06:50 Justiça e misericórdia
07:58 Dr. Ross Baron compartilha uma história pessoal sobre a apresentação ao antiLDS
15:28 Queremos abraçar e convidar a Zion
16:46 O chamado missionário de Jesus
21:41 O poder curativo do Senhor
25:02 Estudar um verso de Isaías por dia
27:04 "Beleza para as cinzas
29:19 Limpeza do Bosque Sagrado
33:16 O laboratório familiar
36:58 Portões e convênios
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38:39 Levantando seu estandarte
40:48 A Segunda Vinda
47:36 Preparando-se para o retorno do Senhor
51:39 O Livro de Mórmon e o templo
55:01 O perigo de seguirmos nossos próprios caminhos
57:59 Ministro, compartilhar, convidar e unir
1:00:21 O Dr. Ross Baron compartilha sua jornada como convertido e santo
1:07:38 Fim da Parte II-Dr. Ross Barão
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Informações biográficas:

Eu nasci e fui criado no sul da Califórnia. Entrei na Igreja quando tinha 18 anos e servi uma missão na
Argentina, Buenos Aires Sul que foi dividida, e servi na Argentina Bahia Blanca. Quando voltei para
casa, conheci, me apaixonei e me casei com Kathleen Ann Bolton no Templo de Los Angeles.
Temos nove filhos (cinco meninos e quatro meninas).
Recebi um bacharelado da BYU-Provo em finanças, um mestrado e um doutorado da Universidade do Sul
da Califórnia (USC) em Religião e Ética Social.
Eu estava envolvido em negócios e empreendedorismo antes de ir trabalhar como Diretor do Instituto em
tempo integral Coordenador CES no Sul da Califórnia nos Institutos Glendora e Claremont para a Igreja.
Após doze anos como Diretor e Coordenador do Instituto, vim para ensinar na BYU-Idaho no verão de
2005. De 2018 a 2019, fui professor visitante na BYU Jerusalém, onde nossa família viveu em Israel por
um ano.
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Eu adoro ensinar e aprender. Para mim, não há nada tão excitante como estar em uma sala de aula com
alunos ansiosos, brilhantes e prontos para aprender pelo estudo e pela fé.
Coisas únicas que eu fiz:
Nadou pela Baía de São Francisco para a Fuga do Triatlo de Alcatraz.
Foi no The Price is Right e ganhou um fogão, uma esfregona e uma sauna de barril.
Fui ao Canal História para representar a Igreja.
Participei de um programa de rádio no sul da Califórnia onde os chamadores podiam me fazer qualquer
pergunta sobre a Igreja.
Tocou bateria com um grupo de alunos do instituto no Hard Rock Café em Los Angeles.
Tocamos os tambores em Guitarras Desconectadas no outono de 2005 e no inverno de 2006 (Nosso grupo
chegou ao "Melhor de" ambos os semestres).
Jogou xadrez no US Open Tournament em 1991, em Los Angeles
Falaram nas Faculdades e Universidades Cristãs sobre a Igreja.
Led 6 Community Firesides sobre a Igreja onde milhares de pessoas compareceram.

Aviso de Uso Justo:
O Follow Him Podcast com Hank Smith e John Bytheway pode fazer uso de material com direitos
autorais, cujo uso nem sempre foi especificamente autorizado pelo detentor dos direitos autorais. Isto
constitui um "uso justo" e qualquer material com direitos autorais, conforme previsto na seção 107 da Lei
de Direitos Autorais dos EUA. De acordo com o Título 17 da Seção 107 da U.S.C., o material deste
podcast é oferecido publicamente e sem fins lucrativos, ao público ou à Internet para comentários e
propósitos educacionais e informativos sem fins lucrativos. A isenção de direitos autorais nos termos da
Seção 107 da Lei de Direitos Autorais de 1976, é permitido o uso justo" para fins tais como crítica,
comentário, reportagem de notícias, ensino, bolsas de estudo e pesquisa. Nesses casos, é permitido o uso
justo.
Nenhum copyright(s) é(são) reivindicado(s).
O conteúdo é transmitido para fins de estudo, pesquisa e educação.
A emissora não obtém nenhum lucro com o conteúdo transmitido. Isto se enquadra nas diretrizes de "Uso
justo": www.copyright.gov/fls/fl102.html.
Nota:
O Podcast Follow Him com Hank Smith e John Bytheway não é afiliado à Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Últimos Dias nem à Universidade Brigham Young. As opiniões expressas nos episódios
representam apenas as opiniões dos convidados e dos podcasters. Embora as idéias apresentadas possam
variar dos entendimentos ou ensinamentos tradicionais, elas não refletem de forma alguma críticas à
Igreja de Jesus Cristo dos líderes, políticas ou práticas dos últimos dias.
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Hank Smith:

00:00:01

Bem-vindo a FollowHIM, um podcast semanal dedicado a ajudar
indivíduos e famílias com seu estudo Come Follow Me. Eu sou
Hank Smith.

John Bytheway:

00:00:09

E eu sou John Bytheway.

Hank Smith:

00:00:11

Nós adoramos aprender.

John Bytheway:

00:00:11

Nós adoramos rir.

Hank Smith:

00:00:13

Queremos aprender e rir com você.

John Bytheway:

00:00:15

Como juntos, nós o seguimos.

Hank Smith:

00:00:20

Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais um episódio de
followHIM. Meu nome é Hank Smith, eu sou seu anfitrião. E
estou aqui com meu co-apresentador, que descreverei desta
forma. Pois desde o início do mundo, os homens não ouvem
nem percebem pelo ouvido, nem o olho viu um coapresentador semelhante a John Bytheway. João, quando li esse
versículo em Isaías 64, pensei imediatamente em você.

John Bytheway:

00:00:46

Foram os gregos que inventaram os co-anfitriões?

Hank Smith:

00:00:51

Eu ia fazer uma piada sobre nem o olho viu, sua frase favorita é,
eu tenho um rosto perfeito para o áudio.

John Bytheway:

00:00:58

Vamos assistir a isto apenas em áudio.

Hank Smith:

00:01:01

Sim. Que belo verso, Isaías 64 verso 4. Infelizmente, não se trata
de você, John. É sobre as coisas que Deus preparou para
aqueles que esperam por ele. Estivemos estudando Isaías agora,
por último, o quê, João? Já se passaram quatro semanas,
estamos estudando Isaías? Estamos em nossa quinta e última
lição, então precisávamos de alguém que pudesse nos levar
para casa, nos dar um bom fim às nossas lições de Isaías este
ano. Então, quem está aqui conosco?
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John Bytheway:

00:01:25

Estou tão entusiasmado em ler esta biografia porque é tão
interessante. Temos o Dr. Ross Baron conosco hoje. Ele nasceu
e cresceu no sul da Califórnia, entrou na igreja quando tinha 18
anos e serviu uma missão, parece que não muito mais tarde, na
Argentina, Buenos Aires Sul, que foi dividida e depois terminada
na Argentina, Bahia Blanca.

John Bytheway:

00:01:45

Quando voltou, ele voltou para casa, encontrou-se e se
apaixonou por Kathleen Anne Bolton e eles foram selados no
templo de Los Angeles. Ele tem nove filhos, cinco meninos e
quatro meninas. Recebeu um bacharelado da BYU Provo em
Finanças, um mestrado e um doutorado da USC em Religião e
Ética Social e esteve envolvido em negócios e
empreendedorismo antes de ir trabalhar em tempo integral
como diretor do instituto e coordenador do CES no sul da
Califórnia nos Institutos Glendora e Claremont.

John Bytheway:

00:02:17

E depois de 12 anos como diretor e coordenador do instituto,
veio ensinar na BYU Idaho no verão de 2005. De 2018 a 2019,
ele foi professor visitante na BYU Jerusalém, onde toda a família
viveu por um ano. Ele disse: "Eu adoro ensinar e aprender. Para
mim, não há nada tão emocionante como estar em uma sala de
aula com alunos ansiosos, brilhantes e prontos para aprender
pelo estudo e pela fé".

John Bytheway:

00:02:41

E Hank, ele listou algumas coisas únicas que ele fez. Isto vai ser
divertido de ler. Nadou pela Baía de São Francisco para a Fuga
do Triatlo de Alcatraz.

Hank Smith:

00:02:53

Certo.

John Bytheway:

00:02:55

Ele foi no The Price is Right e ganhou um fogão, uma esfregona
e uma sauna de barril.

Hank Smith:

00:03:00

Oh, meu Deus.

John Bytheway:

00:03:02

Ele foi ao Canal História para representar a igreja. E alguns deles
temos que perguntar a ele, participou de um programa de rádio
no sul da Califórnia onde os ouvintes podiam fazer qualquer
pergunta sobre a igreja. Ele tocou bateria com um grupo de
estudantes do instituto no Hard Rock Cafe em Los Angeles.
Tocou a bateria no Guitars Unplugged no outono de 2005 e no
inverno de 2006, e seu grupo chegou ao melhor dos dois
semestres. Ele jogou xadrez no US Open Tournament em 1991,
em Los Angeles.

Hank Smith:

00:03:32

Meu Deus.
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John Bytheway:

00:03:34

Eu ainda não terminei, Hank. Ele tem falado nas faculdades e
universidades cristãs sobre a igreja. Ele liderou seis fogueiras
comunitárias sobre a igreja onde milhares de pessoas
compareceram. E esta é a parte que me faz querer anotar isto,
ele é apresentado no site fairlds.org. É provável que você possa
assistir a essas fogueiras. E assim, estou tão feliz por ter o Dr.
Baron conosco hoje, com uma biografia tão fascinante.
Obrigado por se juntar a nós hoje, Dr. Baron, de Rexburg agora
mesmo?

Dr. Ross Baron:

00:04:04

Um pouco fora de Rexburg, Idaho Falls. Somos uma pequena
comunidade agrícola chamada Ririe.

John Bytheway:

00:04:09

Ririe. Já estive no Ririe.

Hank Smith:

00:04:11

Bem-vindo, Dr. Barão. Estamos felizes por você estar aqui.

Dr. Ross Baron:

00:04:14

Bem, estou emocionado por estar com vocês. E eu acho que
vocês estão fazendo um grande trabalho e eu adoro ouvir seu
podcast, então estou honrado em estar com vocês hoje.

Hank Smith:

00:04:21

Ah, legal. Legal. Adoramos quando o ouvinte aparece, porque
eles sabem exatamente como isto funciona. O que vamos fazer
é entregar isto para você. Nós queremos estar aqui, queremos
ouvir. Talvez nos dê uma visão ou duas, mas nos diga o que
nossos ouvintes precisam saber? Se você está levando os alunos
ao livro de Isaías pela primeira vez, o que eles precisam saber
para entrar nos capítulos de Isaías?

Dr. Ross Baron:

00:04:46

Ótimo. Eu queria fazer algo interessante, eu pensei, para
começar. Eu estava ouvindo seu podcast com Shon Hopkin com
respeito ao Salmo 22 e ele continuava a falar de Isaías 53. E
John, na minha introdução, falou sobre, eu sou um convertido.
Eu cresci judeu. Eu cresci 100%. Minha mãe e meu pai são
judeus, meus avós são judeus, meus bisavós são judeus. Eu
tenho 100% de formação judaica. Fui para a escola hebraica
quando era criança, tive um bar mitzvah quando eu tinha 13
anos.

Dr. Ross Baron:

00:05:16

E assim, quando eu estava no colegial, o que aconteceu foi, não
sei por que 100%, mas decidi ler Matthew, Mark, Luke e John.
Posso dizer honestamente, crescendo, nunca tivemos uma
única conversa sobre Jesus Cristo em minha casa. Nem uma
única. E assim, eu era uma criança curiosa e pensei: "Vou ler o
Novo Testamento", exceto que não temos nenhum. Eu não
tenho acesso. Eu nunca pus os olhos em um.
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Dr. Ross Baron:

00:05:41

Então, fui à minha biblioteca do ensino médio e perguntei se
podia ler o Novo Testamento. E ela me deu a versão em inglês
moderno Phillips do Novo Testamento. Eu não sabia que
existiam versões diferentes. Era: "Ei, cara, venha me seguir". Yo,
cara", a versão. Eu pensei: "Uau, Jesus é incrível. Isto é muito
mais fácil do que a Bíblia hebraica". Eu li Mateus, Marcos, Lucas,
e João. Tive a experiência de que, usando a fala do santo dos
últimos dias, eu senti o Espírito Santo.

Dr. Ross Baron:

00:06:08

Naquela época, eu sabia que estava sentindo algo poderoso,
mas isso me atestava que era verdade. Então, eu não sabia bem
o que fazer com isso. Eu tinha um amigo no colegial que era um
santo dos últimos dias. Havia apenas quatro, acho, santos dos
últimos dias em minha escola secundária, quatro ou cinco.
Íamos para uma aula, cerca de cinco minutos antes da aula, eu
disse: "Ei, Craig, em que vocês acreditam?". Esta criança de 17
anos e meio me dá o plano de salvação perfeitamente. Eu fiquei
impressionado. Foi tão incrível como ele me explicou.

Hank Smith:

00:06:39

Uau.

Dr. Ross Baron:

00:06:40

Eu disse: "Ei, posso ir até a sua casa?" Só uma pequena história
de fundo aqui. Alguns dias antes, este cristão nascido de novo
tinha me convidado para o Maranatha Club, que era um clube
de colegial para cristãos. Eu fui a ele e foi muito agradável. Eu
não senti nada particularmente bem, mas eles eram pessoas
muito simpáticas.

Dr. Ross Baron:

00:07:01

E depois, um dos jovens veio até mim e disse: "Então, Ross, o
que você achou?" E eu disse: "Oh, obrigado por me convidar", e
todo esse tipo de coisas. Então, ele disse algo que literalmente
mudou minha vida. Ele disse: "O que quer que você faça, não
leia o Livro de Mórmon". É o livro do diabo". Isso apareceu do
nada.

Dr. Ross Baron:

00:07:17

Aquele cara não tem idéia de quantos batismos ele é
responsável. Mas no final, é por isso que no dia seguinte, eu
estava conversando com aquele jovem. Então, eu disse: "Ei, há
alguma maneira de eu conseguir uma cópia do Livro de
Mórmon?". Tipo: "Como eu consigo um? Posso comprar um?"
Ele disse: "Não, não, não. Venha até minha casa depois das
aulas. Temos uma cesta cheia de..."

Dr. Ross Baron:

00:07:37

Fomos de carro até sua casa depois das aulas e seu pai estava
lá. Ele era bombeiro, por isso teve aquele dia de folga e nós
acabamos conversando por horas. E ele disse: "Escute", eu
disse: "Posso obter uma cópia do Livro de Mórmon?". Você
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pode imaginar se alguém disser: "Ei, você poderia por favor me
arranjar um exemplar do Livro de Mórmon?"
Dr. Ross Baron:

00:07:51

Sim, posso conseguir uma cópia para você. Então, ele me dá o
Livro de Mórmon. E ele disse: "Bem, você gosta de ler?". Eu
disse: "Eu gosto de ler". Então, ele me deu Jesus, o Cristo. Ele
me deu Artigos de Fé de James E. Talmage, e me deu Uma Obra
Maravilhosa e uma Maravilha de LeGrand Richards.

John Bytheway:

00:08:02

Oh, minha palavra.

Dr. Ross Baron:

00:08:02

E assim, saí de sua casa e fiquei tipo: "Ei, muito obrigado". E em
cerca de três semanas, li o Livro de Mórmon, Jesus o Cristo,
Artigos de Fé e Trabalho Maravilhoso e uma Maravilha.

Hank Smith:

00:08:11

Oh, minha palavra.

Dr. Ross Baron:

00:08:13

Quero ser claro, qualquer pessoa que tenha lido Jesus, o Cristo,
não estou dizendo que entendi tudo isso.

Hank Smith:

00:08:17

Certo. É um grande livro.

Dr. Ross Baron:

00:08:18

Mas eu senti o poder disso. Foi enquanto lia o Livro de Mórmon,
eu tive outra experiência semelhante à que tive enquanto lia
Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu tinha tido esta experiência. E
assim fui, três semanas e meia depois, bati à porta deles e
basicamente disse: "Como faço para me juntar à sua igreja? O
que eu faço?".

Dr. Ross Baron:

00:08:37

Agora, eu lhes digo tudo isso, porque quando o Dr. Hopkin
estava falando do Salmo 22 e de Isaías 53, agora você tem que
se lembrar que eu fui criado com a Bíblia hebraica, e então o
que aconteceu foi que eu tinha me imerso, Livro de Mórmon,
todo esse tipo de coisas ótimas. Eu tinha lido Mateus, Marcos,
Lucas e João. Eu estava tendo discussões missionárias.

Dr. Ross Baron:

00:08:56

Mas então, de repente, eu tive que me afastar como: "Espere,
Jesus é real?" E você sabe quais foram os dois capítulos que me
colocaram no limite? Salmo 22, Isaías 53. Oh, minha palavra.
Quando li o Salmo 22 através da lente de ter lido o Livro de
Mórmon, Jesus o Cristo, Artigos de Fé, Trabalho Maravilhoso e
uma Maravilha, Mateus, Marcos, Lucas e João, e então, quando
li Isaías 53, foi a pedra de toque para mim e não posso enfatizar
demais o poder e o caminho, novamente, meus olhos se
abriram e pude ver que isto estava realmente falando sobre o
mestre. Estava falando de Jesus Cristo.
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Dr. Ross Baron:

00:09:34

Então, quando você diz, bem, o que as pessoas precisam saber?
O que alguém precisaria saber sobre Isaías? Eu acho que o que
eles precisam saber, e se nós pudéssemos, se você não se
importa, se pudéssemos ir ao primeiro Néfi 19:23 para começar,
para mim, isto é o que teríamos que começar, então primeiro
Néfi 19:23.

Dr. Ross Baron:

00:09:53

E muitas vezes, o que as pessoas vão fazer é se concentrar na
idéia de gostar. Mas se eu pudesse apenas ler isto, isto é Néfi
falando. Eu li muitas coisas para eles, seus irmãos, que estavam
escritas nos livros de Moisés, mas esta frase: "Mas para
convencê-los mais plenamente a acreditar no Senhor, seu
redentor".

Dr. Ross Baron:

00:10:12

Eu li para eles o que foi escrito pelo profeta Isaías. Então, se
alguém viesse até mim e dissesse: "Ei, Ross, eu preciso saber...".
Olhe, eu posso lhe contar a hora em que Isaías escreveu e posso
lhe contar alguns antecedentes sobre os reis que ele estava
acabado e a área em que ele estava. Mas eu diria que a coisa
mais importante é que quando você ler Isaías, você vai aprender
mais sobre Jesus Cristo.

Dr. Ross Baron:

00:10:35

Você vai aprender mais sobre o Senhor, seu redentor do que em
qualquer outro lugar. E se pudéssemos ir também ao segundo
versículo 8 de Néfi 11, e este é o momento em que Néfi está
prestes a introduzir todo o tipo de capítulos de Isaías. E no
versículo oito, com licença, versículo dois, vamos ler o versículo
oito mais tarde. "E agora eu Néfi escrevo mais das palavras de
Isaías, pois minha alma se deleita em suas palavras, pois eu
compararei suas palavras ao meu povo e as enviarei a todos os
meus filhos".

Dr. Ross Baron:

00:11:01

E então esta frase: "Pois ele realmente viu o meu redentor,
assim como eu o vi". Portanto, ao responder a esta pergunta, eu
diria que não há dúvida de que este é um livro centrado em
Cristo e que podemos aprender sobre Jesus, sobre sua natureza,
seu caráter, seus atributos, suas perfeições. Podemos aprender
sobre o plano.

Dr. Ross Baron:

00:11:22

Isaías, eu gosto de fazer um índice de assuntos com meus
alunos, mas falarei sobre isso um pouco mais tarde também.
Mas você pode aprender sobre pré-mortalidade, mortalidade,
pós-mortalidade sobre Jesus em Isaías. Essa foi uma longa
resposta à sua pergunta, mas sim.

John Bytheway:

00:11:35

Isso é ótimo. Então, o que há de divertido nisso é que
claramente Néfi viu Cristo naqueles capítulos de Isaías e
suponho que tê-los nas placas de latão quis compartilhar isso
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com todos. Mas eu adoro isso para convencê-los mais
plenamente a acreditarem em seu redentor. E assim, ele vê
claramente Jesus naqueles capítulos.
Dr. Ross Baron:

00:12:00

Isso mesmo. É exatamente isso.

John Bytheway:

00:12:01

Quero voltar à sua história de conversão. Como foi isso com sua
família e tudo mais? Isso foi difícil?

Dr. Ross Baron:

00:12:07

Sim, então eu acho que essa é uma ótima pergunta. E eu diria
isto, que minha mãe e meu pai, eu lhes presto homenagem. Eles
foram pais incríveis, super amorosos. Meus avós, mais uma vez,
muito judeus. Se você não veio daquele passado, quero dizer,
foi um passado muito judaico. E, claro, eles estavam se
assustando quando eu entrei para a igreja. Isto era antes de
1978, portanto os negros ainda não tinham o sacerdócio. A BYU
é conhecida como uma espécie de universidade racista. Havia
todo esse tipo de coisa acontecendo. Portanto, era difícil. Era
uma coisa muito difícil.

Dr. Ross Baron:

00:12:39

O que mudou para eles, honestamente, meio engraçado. Eu
estava trabalhando para meu pai. Meu pai tinha uma grande
empresa de distribuição médica. Eu cortava meu cabelo, fazia
meu trabalho dentário e pagava meu carro. E meu pai sabia de
tudo isso. Eu tinha recebido uma chamada de missão. Ele não
sabia o que isso era. E ele não sabia que eu havia recebido uma
chamada de missão.

John Bytheway:

00:12:58

Sem brincadeira.

Dr. Ross Baron:

00:12:59

Eu estava trabalhando no armazém e recebi isto assim, Ross
Baron, venha até a recepção, por favor, o que significava que
meu pai queria falar comigo. Então, subi para os escritórios
executivos e meu pai disse: "Ei, eu só quero dizer que estamos
tão impressionados". Você cortou seu cabelo e pagou seu
caminhão". Eu fiquei tipo: "Obrigado pai".

Dr. Ross Baron:

00:13:14

Mais tarde naquela noite, ele e minha mãe estavam
conversando com minha irmã e minha irmã, que é três anos
mais velha do que eu e disse: "Oh, vocês não sabem o que isso
significa? E eles disseram: "O quê?". "Ele vai numa missão". E
assim, no dia seguinte eu recebi, Ross Barão, venha até a
recepção, por favor.

Dr. Ross Baron:

00:13:30

Então eu subi e meu pai disse: "Você só precisa ser honesto
comigo". Você está indo em uma missão?" E eu disse: "Eu vou".
Ele disse: "Onde você está indo?" Eu disse: "Estou indo para a
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Argentina". "Bem, podemos visitá-lo?" "Não." Todo esse tipo de
coisas.
Dr. Ross Baron:

00:13:43

Mas era a missão quando voltei da missão e eles viram os frutos
da missão. Mais uma vez, outra passagem de Isaías: "O
espetáculo de seu semblante testemunha contra eles". Acho
que Isaías não ficaria chateado se disséssemos que o espetáculo
de seu semblante é testemunha contra eles. E eu acho que eles
viram que eu me tornei uma nova criatura em Cristo. Eu tinha
me tornado um novo ser.

Dr. Ross Baron:

00:14:06

E até hoje, meus pais, eles defendem a igreja. Eles estão em
círculos que nenhum de nós jamais poderia conseguir no sul da
Califórnia e em Los Angeles. E se alguém diz alguma coisa sobre
a igreja, cara, eles estão lá. Eles defendem. Eles apóiam. Então,
inicialmente rochosa e depois cresceu para se tornar incrível.

John Bytheway:

00:14:26

Que lindo. Uau. Hank, este já foi um grande podcast e tudo o
que fizemos foi a introdução.

Hank Smith:

00:14:33

Sim, isto é fantástico.

John Bytheway:

00:14:35

Que grande história. Oh cara.

Hank Smith:

00:14:36

Sim.

John Bytheway:

00:14:37

Quando você vai a Mateus, Marcos, Lucas e João na versão King
James, você ainda gostava?

Dr. Ross Baron:

00:14:43

Eu fiz. Na verdade, eu me senti mais, isso é engraçado. Eu me
senti mais em casa. Eu gostava do Phillips Modern. Você tem 17
anos e meio, você está lendo isso. Mas novamente, eu estava
acostumado com a Bíblia hebraica. Eu estava acostumado com
o hebraico. Quando recebi o Rei James, era um pouco mais
poético, mas lindamente escrito. Foi uma experiência poderosa
para mim. Por isso, sim.

John Bytheway:

00:15:03

Perdoe minha ignorância, mas você não era judeu ortodoxo,
mas estava praticando. Você estava lendo o hebraico. Você
podia ler o hebraico.

Dr. Ross Baron:

00:15:12

Sim. Então, em minha família, temos uma mistura de reforma
ortodoxa, conservadora e ortodoxa. Assim, reunimo-los a todos.
Tivemos, é claro, a Páscoa e todos os dias santos, e fizemos
tudo isso. Vou lhes dizer, rápido, quando eu estava na USC
obtendo meu doutorado, tive aulas na União Hebraica. Eles
tinham uma relação de reciprocidade com a USC.
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Dr. Ross Baron:

00:15:34

E eu estava essencialmente em rabínico. Eu estava com estes
estudantes rabínicos. Eu vinha do instituto, eu vinha com minha
camisa branca, gravata e meu terno. E eu estava com esses
outros caras. E o cara que ensinava esta classe em particular era
David Ellenson, que era o presidente da União Hebraica. Um
homem maravilhoso.

Dr. Ross Baron:

00:15:50

Agora, eles não sabiam que eu era um judeu convertido, mas eu
diria coisas hebraicas e até falaria um pouco de yiddish. E o
iídiche é um pouco a maneira como os judeus falam na rua,
porque o hebraico é a língua de Deus. Portanto, se você é
ortodoxo, não fala hebraico com outras pessoas, você fala
yiddish. Então, meus avós falavam yiddish, meus bisavós
falavam yiddish, meus pais falavam um pouco de yiddish. Mas,
de qualquer forma, eu sabia o suficiente.

Dr. Ross Baron:

00:16:17

Então, de qualquer forma, eu diria a palavra hebraica da palavra
iídiche, e eles ficariam como: "Cara, os santos dos últimos dias
são incríveis". Como você poderia saber disso"? Eu seria como,
e eles são como, "Inacreditáveis".

John Bytheway:

00:16:31

Foi incrível. Você aprendeu estas coisas na primária.

Dr. Ross Baron:

00:16:35

Sim. Isto são coisas de reunião sacramental, homem, reunião do
sacerdócio.

John Bytheway:

00:16:38

Uau, isso é ótimo. Que grande história. Obrigado por isso. Como
você quer abordar estes capítulos? Ross, queremos que nossos
ouvintes amem estes capítulos como você fez.

Dr. Ross Baron:

00:16:47

Sim. E eles devem adorar estes capítulos. É incrível. Estou tão
entusiasmado. Então, eu ensino escritos de Isaías na BYU Idaho.
E é assim que eu meio que faço meus escritos da classe de
Isaías. Então, meus alunos vêm no primeiro dia e sempre
perguntam, ei, nós lemos seu programa de estudos e que livro
devemos receber? E eu vou, oh, você vai receber o livro de
Isaías. Eles são como, realmente? Quem escreveu isso? Eles
tiram os lápis. Vamos apenas ler o livro de Isaías nas escrituras.
Não, não, não. Nós pegamos aquele irmão Barão. Queremos
saber que livro, embora devêssemos receber. Que comentário.
Digo que vamos pelo caminho mais difícil. Nós vamos e vamos
ler o texto.

Dr. Ross Baron:

00:17:29

E no início isso os surpreende. Mas uma das minhas coisas que
eu gostaria de fazer, um dos propósitos que eu adoraria fazer
com vocês hoje é ter John Bytheway, Hank Smith, Ross Baron
tipo de modelo. Como olharíamos para um texto ou como
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olharíamos para as escrituras. E uma das coisas que eu faço
quando enquadro isto é dizer, vocês podem ter um capítulo a
dizer sobre Isaías, a primeira coisa que eu quero que vocês
façam, estes seriam meus alunos. Só quero que vocês digam os
versículos e apenas circulem ou anotem todos os nomes que
Isaías deu para Deus.
Dr. Ross Baron:

00:18:03

Sempre que houver um nome para Deus, escreva-o. E aqui está
o acordo, e acho que vocês sabem disso, mas a palavra hebraica
para nome é Shem. E significa mais do que isso, eu chamo John
John ou chamo Hank Hank. Na verdade, tinha significado em
termos de status. Então sabemos sobre mudanças de nome,
Saul se torna Paulo, Abram se torna Abraão, Sarai se torna Sara.

Dr. Ross Baron:

00:18:28

E estas coisas têm significado. Novos nomes significam que algo
aconteceu em termos de seu status. E até sabemos que, por
exemplo, em nosso mundo. Se você conseguir um doutorado, as
pessoas agora o chamam de médico. Portanto, houve uma
mudança no status do nome. Portanto, eu só digo, vamos
apenas pegar um capítulo, passar, encontrar todos os nomes
para Deus.

Dr. Ross Baron:

00:18:46

Certo. Agora, uma das coisas mais surpreendentes sobre Isaías,
se você quiser ter uma grande experiência, comece no capítulo
um, vá para o capítulo 66 e apenas crie uma lista de nomes.
Isaías é o mais prolífico doador de nomes para Deus em
qualquer lugar da Escritura. Ninguém tem mais nomes. E cada
nome é um prisma, é uma janela para quem Deus é.

Dr. Ross Baron:

00:19:12

Então não é apenas um exercício acadêmico, é literalmente
para que você diga, uau, eu vou ser mais plenamente
persuadido a acreditar em Jesus, porque Isaías vai me ensinar
sobre todos os atributos e aperfeiçoamentos de seu caráter, e
eu vou aprender sobre estes nomes.

Dr. Ross Baron:

00:19:28

Assim, por exemplo, em Isaías 58 a 66, aqui estão alguns dos
nomes para, e estes são através de todos estes capítulos, Deus,
Senhor, Redentor. Agora a propósito, Redentor como
substantivo, Isaías é o usuário mais prolífico da palavra
Redentor de qualquer profeta, está bem. Senhor, teu Deus.
Aqui está outro, o Santo de Israel. Esse é um que você
normalmente pensaria, oh sim, o Santo de Israel. Adivinhe
quem o iniciou? Isaías.

Dr. Ross Baron:

00:19:58

Agora, a primeira menção do Santo de Israel é o segundo Reis
19. Mas o segundo Reis 19 é Ezequias como o rei, Isaías é o
profeta. Agora o salmista usa o Santo de Israel também, mas
nem sempre sabemos a data dos Salmos. Eles estão postando
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Isaías, pré-Isaías? Não sabemos totalmente, mas de forma
alguma, Santo de Israel.
Dr. Ross Baron:

00:20:19

O salvador também é mencionado em Isaías 58 a 66. Aqui está
um poderoso, o Poderoso de Jacó. Uau, o Poderoso de Jacó,
Senhor Deus. Aqui está outro. É uma frase de substantivo, eu
que falo em justiça. Esse é seu nome, eu que falo em retidão.
Esse é Isaías 63 versículo 1. Também pode interessar às pessoas.
Em Isaías 58 a 66, nosso pai, nosso pai é mencionado duas
vezes. Nosso oleiro. Ele é o oleiro, nós somos o barro e o Deus
da verdade.

Dr. Ross Baron:

00:20:52

Portanto, esses são alguns nomes. Então, novamente, se
estivéssemos em uma aula agora mesmo, teríamos um capítulo.
Vamos apenas passar, encontrar os nomes, e então teremos
uma discussão. O que aprendemos com os nomes?

John Bytheway:

00:21:03

Como cada nome nos ensina algo diferente?

Dr. Ross Baron:

00:21:05

Digam-me o que pensam quando ouvem a palavra redentora,
quando ouvem a santa de Israel, eu que falo em retidão, todas
estas belas frases. Por isso, eu as faria fazer isso. A segunda
coisa que eu faria é pedir que eles passassem e escrevessem
todos os nomes dos lugares.

Dr. Ross Baron:

00:21:22

Toda vez que um lugar é mencionado, eu diria para anotá-lo.
Então, você tem Jerusalém, Zion, Edam, Bozek, Tarshish. Eu diria
que escrevam todos os nomes. E nós vivemos em um tempo
incrível. Eu os mandaria ir ao bibleatlas.org e os faria descobrir
onde estão esses lugares.

Hank Smith:

00:21:41

Onde estão esses lugares?

Dr. Ross Baron:

00:21:43

Onde estão esses lugares? Onde estão Javan e Tubal? Onde fica
o Líbano? Onde estão os campos de Sharon? Onde estão todos
esses lugares? Por que Isaías está usando-os? Acho que ele os
está usando por uma razão. Todos eles estão lá por uma razão
particular. Então, essa é a segunda coisa que eu gostaria que
eles fizessem. Então, eles vão passar e encontrar todos os
nomes de Deus. Eles também vão passar e encontrar todos os
nomes dos lugares.

Dr. Ross Baron:

00:22:04

E a terceira coisa que os mandei fazer é que queria que
encontrassem frases ou palavras estranhas que eles
simplesmente não sabem, certo? Apenas palavras estranhas.
Então, por exemplo, em Isaías 58 a 66, há bulrush. É uma
palavra que vem à tona, um "bulrush". Os lugares altos da terra,
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os ovos das galatrices, a escuridão grosseira, a abundância do
mar, as forças dos gentios, os filhos de estranhos. Aqui está um
interessante, exatores, exatores, filha de Sião.
Dr. Ross Baron:

00:22:37

Então, eu diria apenas, está bem, passe. E depois você vai ver o
que significam essas palavras. Nós vamos descobrir o que essas
palavras significam. Então, encontramos nomes de Deus, nomes
de lugares, palavras ou frases estranhas que vamos definir. E
então, minha quarta e última coisa que os mandei fazer é que
eles têm que fazer um índice de assuntos para o capítulo. Assim,
muitas vezes quando lemos uma narrativa, temos um começo,
um meio e um fim, enquanto que Isaías, é claro, nem sempre
faz isso.

Dr. Ross Baron:

00:23:09

Ele é muito parecido com João, o Revelador, um pouco
despreocupado com uma cronologia linear e está disposto a
voltar mesmo dentro de alguns versos e depois pular para
frente. Certo? E assim, eu basicamente criei um índice de
assuntos. E eles são como, irmão Barão, este capítulo fala sobre
o milênio, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo
e a restauração. Eu sou tipo, fantástico. Isso é incrível. Este
capítulo fala sobre os templos. Isso é correto. Que bom. Então,
nós criamos um índice de assuntos.

Dr. Ross Baron:

00:23:41

E depois eu quero dar-lhes ferramentas. Então, no segundo
Néfi, capítulo 25 versículo 8, nos importamos? Podemos ler isso
juntos?

Hank Smith:

00:23:48

Sim, vamos fazer isso.

Dr. Ross Baron:

00:23:48

Hank, você não se importaria de ler isso para nós?

Hank Smith:

00:23:51

Eu sou um bom segundo leitor nephi, 25 versículo 8. "Por que
eles", estas são as palavras de Isaías, "são de valor para os filhos
dos homens, e que supôs isto, que eles não são para eles, eu
falarei particularmente". Portanto, vocês que não pensam,
vocês, que não gostam de Isaías, eu estou falando com vocês".
"E confinai as palavras ao meu próprio povo, pois sei que serão
de grande valor para eles nos últimos dias, pois naquele dia os
entenderão".

Dr. Ross Baron:

00:24:21

Sim. Então, naquele dia, eles os entenderão. Portanto, quero
sugerir que vivamos em um momento particularmente
interessante onde ... Então, por exemplo, se você está na minha
turma, tem 22 anos, e boom, você passa pelos nomes de Isaías,
então vamos com nomes de lugares e frases estranhas, e agora
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fazemos um índice de assuntos. Eu digo, você pode entender
isto. Agora você tem que pagar um preço.
John Bytheway:

00:24:47

Há algum trabalho envolvido.

Dr. Ross Baron:

00:24:48

Sim. Não será barato. As pepitas, os tesouros. E, a propósito, eu
diria até a paz e o poder do espírito que, se você tomar esse
tempo, você poderia aproveitar o que o Presidente Nelson fala
sobre Ouçam-no, que é literalmente um conduto através do
qual você poderia ouvi-lo.

Dr. Ross Baron:

00:25:12

E o que eu quero dizer é que temos o dom do Espírito Santo,
número um, temos os profetas e apóstolos número dois. Temos
as escrituras dos últimos dias, o Livro de Mórmon, Doutrina e
Convênios, Pérola de Grande Valor, o Antigo e o Novo
Testamento, tudo isso, o plano de salvação pode emoldurar.
Você tem notas de rodapé. Vocês têm a tradução de Joseph
Smith. E então você pode se surpreender, eu não acho que você
esteja, mas hoje temos tecnologia que há 20 anos você não
poderia ter.

Dr. Ross Baron:

00:25:39

Por exemplo, eu sei que vocês conhecem o índice de citação das
escrituras que foi divulgado por Stephen Little e Richard
Galbraith, certo? É uma aplicação gratuita. Acho que é a melhor
aplicação desde o outono. Sinceramente, eu acho. Acho que
não há aplicativo maior desde o outono. Então, para aqueles de
seus ouvintes que não sabem, escrituras.byu., eu acho que é
.edu.

Hank Smith:

00:25:59

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:26:01

E você pode baixá-lo em seu telefone. É gratuito. É uma obra de
amor. Então, você pode olhar para qualquer escritura, tocar em
qualquer escritura e agora saber o que de Joseph Smith a
Russell M. Nelson, o que eles disseram sobre isso.

Hank Smith:

00:26:15

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:26:16

O quê?

Hank Smith:

00:26:17

Inacreditável. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:26:18

O quê? A cada seis meses, ele é atualizado novamente após a
conferência geral. E tem também um dos melhores motores de
busca que temos. Como digamos que você queria dizer santo de
Israel, você poderia acertar as escrituras de busca. Você poderia
apenas dizer, eu quero ver no Antigo Testamento. Você pode
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reduzir o sagrado de Israel. Ele lhe dirá todos os lugares que
aparecerem. Além disso, ele não só lhe dá cada um o que cada
profeta apóstolo disse sobre um versículo em particular, mas
também tem um incrível mecanismo de busca.
Dr. Ross Baron:

00:27:00

Número dois, o blueletterbible.org. Não tenho nenhum
interesse financeiro nisso. É um site gratuito. Qualquer pessoa
aqui pode ir ao blueletterbible.org. Agora, a beleza do
blueletterbible.org é se eu estiver ouvindo este podcast e
estiver pensando, sim, mas Ross foi para a escola hebraica
quando criança e ele tem uma vantagem que eu não tenho. E
talvez de certa forma isso seja verdade, mas quero dizer que
estamos num momento antes da segunda vinda de Cristo nos
últimos dias em que temos acesso a coisas às quais as pessoas
não tiveram acesso.

Dr. Ross Baron:

00:27:17

Então você pode clicar em um verso em blueletterbible.org e
ele literalmente vai palavra por palavra qual é a palavra inglesa,
qual é a palavra hebraica, e qual é toda a latitude de definições
nessa palavra hebraica. Você pode ter um doutorado em
hebraico e isso é incrível. Que bom para você. Mas se estamos
falando de alguém que está vivendo em qualquer lugar do
mundo que está ouvindo isto e que realmente quer fazer o
trabalho por conta própria, eles podem olhar para um capítulo,
quebrá-lo desta forma e ter esta incrível, incrível experiência
com esta tecnologia.

Dr. Ross Baron:

00:27:49

Eu falei sobre o atlas da Bíblia, há dicionários on-line. Em outras
palavras, estou dizendo que o segundo Néfi 25:8 está em
processo de ser cumprido de uma maneira particularmente
única para nós neste momento.

John Bytheway:

00:28:01

Sim. A única coisa necessária é nosso trabalho.

Dr. Ross Baron:

00:28:04

Exatamente.

John Bytheway:

00:28:05

Esse é o ingrediente que falta.

Dr. Ross Baron:

00:28:06

Ele nos deu este quadro. E ele está basicamente dizendo que,
literalmente, há tudo para você. E você não precisa ter alguém
que tenha um doutorado em estudos orientais próximos ou em
hebraico. Deus sabia disso. Certo, então ele traduz o Livro de
Mórmon pelo Dom e Poder de Deus através do Profeta Joseph
Smith, e está em inglês.

Dr. Ross Baron:

00:28:27

E ele sabia que 99,9% dos membros da igreja não conheceriam
o hebraico, mas ainda assim vão se beneficiar com isso. E eu
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acho que é uma coisa incrível. Mais uma vez, essa foi uma longa
resposta ao tipo de introdução ali.
Hank Smith:

00:28:40

Não, eu amo isso. É um poder para as pessoas. Não tem que ir:
bem, isso é Isaías. Acho que não vou conseguir.

John Bytheway:

00:28:47

Eu posso pular esta parte.

Dr. Ross Baron:

00:28:49

Certo.

Hank Smith:

00:28:49

Diga não, há ferramentas disponíveis. Vamos fazer isto.

John Bytheway:

00:28:52

Sim. Quando foi mais fácil? Foi o Presidente Kimball que disse:
"Creio que o Senhor está ansioso para colocar em nossas mãos
invenções, das quais o leigo dificilmente teve um vislumbre". E
penso no que estamos levando em nossas mãos, o índice de
citação, as escrituras estão todos lá, venham, sigam-me
manuais. Tudo isso está lá. É emocionante o que você disse,
Ross, é como se, se você quiser, para a maioria de nós, estivesse
bem ali em sua mão.

Dr. Ross Baron:

00:29:15

Sim. E na segunda semana dos escritos da classe de Isaías, a
classe é elétrica, está em chamas. Porque estes alunos voltam à
aula depois de terem feito as tarefas, tarefas pré-classe, e eles
querem compartilhar isto é o que está acontecendo. Eles
pagaram o preço. Eles tiveram esta experiência.

Dr. Ross Baron:

00:29:33

E penso que no terceiro Néfi 23, é claro, quando o Salvador nos
admoesta, de fato, vamos lá se você não se importa, terceiro
Néfi 23 verso 1. E no terceiro Néfi 23 verso 1, é claro, o Salvador
está entre os nefitas. E ele faz menção específica, é claro, ao
versículo 1 de Isaías. João, você quer ler isso para nós?

John Bytheway:

00:29:57

Sim. "E agora eis que eu vos digo que ele deve procurar estas
coisas". Sim, um mandamento que vos dou de que busqueis
estas coisas diligentemente por grandes são as palavras de
Isaías".

Dr. Ross Baron:

00:30:09

E meu comentário seria: ele nunca nos pede para ler Isaías.

John Bytheway:

00:30:12

Ele diz busca.

Dr. Ross Baron:

00:30:13

Ele nos diz para procurarmos Isaías. E essa é uma discussão
divertida sobre qual é a diferença entre ler, estudar, pesquisar.
E ele não se limita a dizer pesquisar, ele diz, pesquisar com
diligência. E grandes são as palavras de Isaías. Esse é o selo de
aprovação do Senhor sobre Isaías. É incrível.
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Dr. Ross Baron:

00:30:32

E assim ele está nos convidando a conhecê-lo através de Isaías.
E Isaías, eu acho, a maioria de seus ouvintes entende que Isaías,
é como a Doutrina e os Convênios. Porque, se você diz, bem,
onde está Isaías na página? Ele está quase fora da página. É a
primeira pessoa. Deus está falando em primeira pessoa através
de Isaías. É assim que diz o Senhor. Isaías é o porta-voz.

Dr. Ross Baron:

00:30:57

Assim como se você lesse a seção uma das Doutrina e
Convênios e dissesse, bem, onde está Joseph Smith? Ele não
está na página. Ele está falando através de Joseph, ele está
falando através de Isaías. Acho que Jesus está dizendo, vou
convidá-lo a vir me conhecer. Vou convidá-lo a ouvir minha voz.
Vou convidá-los a procurar diligentemente os tesouros, as
pepitas que estão lá. Mas sim, há um preço a ser pago.

Dr. Ross Baron:

00:31:20

E há uma citação de Elder Neil L. Andersen, em 2014. Ele a deu
em uma noite de autoridade geral com uma chamada de
autoridade geral. E esta é a citação, esta é de Neil L. Andersen:
"Espiritualmente, a sala de aula da fé torna-se menos como uma
sala de aula e mais como uma academia de ginástica". Uma
analogia legal. "Os alunos não ficam mais fortes vendo alguém
fazer os exercícios". Eles aprendem e depois participam. À
medida que sua força espiritual aumenta, eles ganham
confiança e se aplicam ainda mais".

Dr. Ross Baron:

00:31:55

Isto é novamente, 28 de fevereiro de 2014, intitulado A
Classroom of Faith, Hope and Charity por Neil L. Andersen no
Quorum dos Doze. Eu li isso e estou inspirado, absolutamente
inspirado. Certo, novamente, esta é uma introdução bastante
longa, mas acho que vale a pena.

Hank Smith:

00:32:12

Eu também. E isso o deixa entusiasmado. Uma grande coisa que
John e eu adoramos é que nossos ouvintes estão ficando
entusiasmados em dizer, vou tentar. Eu diria: não morda mais
do que você pode mastigar. Não há problema em fazer um
pouco de cada vez. Às vezes você olha para todos os 66
capítulos e eu nem sei por onde começar. Bem, comece em
algum lugar onde você esteja familiarizado com talvez Isaías 53
ou Isaías 54 ou alguns desses capítulos do Livro de Mórmon
Isaías.

Hank Smith:

00:32:35

Com o passar do tempo, você vai conseguir. Imagino que você,
Ross e você, John, não conseguiram isso no momento em que
começaram a fazer esforços. Demora um pouco, mas você terá
um pouco mais a cada vez.
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Dr. Ross Baron:

00:32:44

É verdade. Aqui está o índice de assuntos que eu criei de Isaías
58 a 66. Agora novamente, eu sou um nerd do evangelho. Eu
amo estas coisas. Não como, amor.

John Bytheway:

00:32:55

Isto é o que fazemos por diversão. É um pouco esquisito.

Dr. Ross Baron:

00:32:58

Isto é o que eu faço para me divertir. Portanto, jejum adequado,
bênçãos do jejum, sábado, primeira vinda de Cristo, segunda
vinda de Cristo, milênio, atributos e perfeições de Cristo, Sião, a
redenção de Sião, o triunfo final de Israel, a apostasia, a
restauração, pactos eternos, reunião de Israel, vigia na torre,
nossa identidade, gentios, justiça e templos. Isso está em Isaías
58 a 66.

Dr. Ross Baron:

00:33:28

Bem, isso é muito legal. Se você tiver outros que queira saltar,
mas eu pensei que talvez pudéssemos começar em Isaías 58.

Hank Smith:

00:33:35

Sim, vamos tirar alguns pedaços disto e tipo caminhar através
dele, mostrar como é feito, e depois esperar que nossos
ouvintes não olhem para ele e vão, oh, espero ficar mais forte
ao ouvir. Não, você fica mais forte entrando e experimentando
alguns você mesmo.

Dr. Ross Baron:

00:33:48

Assim, como uma nota lateral em Isaías 58, é a única instrução e
passagem mais longa das escrituras sobre jejum. Então, você
tem Mateus quatro, o jejum do Salvador, certo? Elias jejua,
Moisés jejua. Nós sabemos sobre o jejum. Há alguns grandes
comentários super interessantes. Mas se alguém disse, bem,
ajude-me a entender o que preciso fazer para melhorar meu
jejum, ou que sinais de aviso devo procurar para não jejuar de
uma determinada maneira? Isaías 58 é a resposta como se não
houvesse em nenhum outro lugar nas escrituras que tivesse
esta coisa.

Dr. Ross Baron:

00:34:22

Eu também diria que a partir de minha experiência com os
jovens nos últimos 30 anos, o jejum é a ferramenta mais
subutilizada que temos para nos aproximar de Deus e nos
conectarmos com Ele e receber aquela peça que vem apenas do
espírito. A ferramenta mais subutilizada.

Dr. Ross Baron:

00:34:44

Ele nos inicia. E, na verdade, eu o decomponho nesta pergunta
que Isaías 58, as pessoas parecem estar se dirigindo que ele vai
usar de forma retórica é que estamos jejuando, mas você não
está levando em conta. Estamos afligindo nossas almas, mas
você não nos ouve. Por isso, eu criaria três colunas. A coluna
número um diria comportamento impróprio de jejum ou jejum,
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comportamento de jejum adequado e, em seguida, bênçãos de
um jejum adequado. E depois estes incríveis versos.
Dr. Ross Baron:

00:35:17

Então, versículos três e quatro: "Por que jejuamos, dizemos
eles, e tu não vês?" Essa é mais ou menos a pergunta chave.
"Por que temos nós afligido nossa alma e tu não tomas
conhecimento?" E então a resposta: "Eis que, no dia de seu
jejum, você encontra prazer". E depois esta frase interessante,
"e exatas todo seu trabalho". Agora a palavra para exato aqui é
para levar as pessoas ao trabalho. E vem da palavra nagash em
hebraico, que é a mesma palavra usada em Êxodo quando
Moisés se preocupa com as pessoas que estão sendo os
encarregados de fazer as tarefas que estão sobre eles.

Dr. Ross Baron:

00:35:56

Então, as pessoas estão em jejum, estão encontrando prazer,
estão exigindo todo o seu trabalho. Você jejua, versículo quatro,
por lutas e debates para ferir com o punho da maldade. Vocês
não jejuarão como jejuam neste dia para fazer sua voz ser
ouvida nas alturas.

Hank Smith:

00:36:10

Há uma razão para este jejum não estar funcionando. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:36:13

Isto não vai funcionar. E então ele passa por estes versos
absolutamente lindos em cinco a sete, cinco, ele também tem
algumas coisas críticas. "É tão rápido que eu escolhi um dia para
um homem afligir sua alma? Será para abaixar a cabeça como
um junco e espalhar pano de saco e cinzas debaixo dele?
Chamas a isto um dia rápido e aceitável para o Senhor".

Dr. Ross Baron:

00:36:32

Agora eu diria que algumas pessoas poderiam dizer, bem, não
deveríamos nos afligir dessa maneira? Mas eu acho que isto
remonta ao Salvador em Mateus capítulo 6. Sua crítica a eles foi
que estavam fazendo isso por razões externas, não para
realmente se conectarem com Deus. Portanto, acho que é isso
que está acontecendo nesse versículo em particular.

Hank Smith:

00:36:53

É um momento para ser humilde.

Dr. Ross Baron:

00:36:55

Exatamente. Ele diz, se você quer jejuar, unte sua cabeça,
Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina que nosso semblante deve
ser reto, alegre, e não para baixo. Estamos mostrando a todos o
quanto somos humildes. Mas então, ele vai nos versículos seis e
sete destes versículos fenomenais, aqui está o jejum que escolhi
essencialmente no versículo seis: "Para soltar as faixas de
maldade para desfazer fardos pesados, para deixar livres os
oprimidos que você quebra cada jugo, dê seu pão aos
famintos", eu estou no versículo sete, "traga os pobres que são
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expulsos para a casa". Quando vires o nu, cobre-o, para que não
te escondas da tua própria carne".
Dr. Ross Baron:

00:37:34

Quero dizer, uau. Então, estamos falando de arrependimento,
estamos falando de ... Na verdade, acho que estamos falando
até certo ponto sobre a missão da igreja de proclamar o
evangelho, de cuidar dos necessitados, de viver o evangelho e
de redimir, de unir as famílias. Quero dizer, não é isso que está
acontecendo aqui?

John Bytheway:

00:37:56

Interessante para mim que ele está conectando nosso jejum
com o cuidado com os pobres. Quando criança, mamãe sempre
dizia, bem, nós jejuamos e depois damos o que teríamos gasto
em nossas ofertas de jejum. Havia algum tipo de sistema ou
entendimento no lugar naquela época de que você vai jejuar e
ajudar os pobres? Quero dizer, vejo a nota de rodapé sete e oito
que diz esmola dando.

Dr. Ross Baron:

00:38:17

Sim, não está claro para mim exatamente o procedimento por
como isso teria ocorrido, mas acredito que houve alguma forma
ou algum sistema. Claramente, por exemplo, no capítulo 12 de
Mark, quando a viúva coloca seu ácaro na tesouraria do templo,
claramente eles falaram em cuidar dos pobres. Não está claro
para mim o mecanismo pelo qual tudo isso foi realizado como é
hoje na igreja.

John Bytheway:

00:38:39

É apenas interessante que os pobres conectados com o jejum
aqui mesmo. Eu só pensei, oh uau, olhe para isso no versículo
sete.

Dr. Ross Baron:

00:38:44

Sim. E a propósito, este é de 740 a 700 AC. Estamos falando sete
séculos antes do mestre e eles estão falando em cuidar dos
pobres e conectar isso com o jejum. Na verdade, eu acho que é
brilhante. É uma das coisas mais incríveis fazer parte disso e ver
como uma palavra e a palavra oferta rápida podem ser
verdadeiramente centrais para cumprir nosso papel como
discípulos de Cristo, que é essencialmente o pacto Abraâmico. E
é isso o que está acontecendo aqui. Estamos conectando de
volta a missão da igreja, Pacto Abraâmico, Isaías está falando de
jejum e cuidado com os pobres.

John Bytheway:

00:39:18

Sim, então se eu pegar isto, as pessoas estão dizendo, estamos
jejuando e não estamos vendo todos estes benefícios de Deus. E
Deus está dizendo: não, você está passando fome. Você não
está jejuando do jeito que deveria estar jejuando. Aqui está o
jejum que eu quero. E se você quer as bênçãos, você tem que
fazer do meu jeito.
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Dr. Ross Baron:

00:39:36

Eu adoro isso. E eu acho interessante, se você olhar no manual
de instruções, o manual da igreja, ele diz o seguinte: "Um dia de
jejum normalmente inclui orar, ficar sem comida e bebida por
um período de 24 horas se fisicamente capaz e dar uma
generosa oferta de jejum", 38,8 0,15.

Dr. Ross Baron:

00:39:58

Eu gosto de dizer a meus alunos e minha família que existe uma
lei que é decretada no céu antes da fundação do mundo sobre a
qual todas as bênçãos são baseadas. Se eu quero a bênção total,
tenho que ser totalmente obediente. Meus alunos dizem, sim,
eu comi meus Cheerios esta manhã a caminho da igreja, mas
depois eu não comi durante a igreja e esse é o meu jejum. Eu
sou como, bom para você. Bom começo. Mas se queremos as
bênçãos de Isaías 58, temos que fazer a obediência de Isaías 58.

Dr. Ross Baron:

00:40:29

Vejam agora as promessas. Estas promessas estão literalmente
todas espantadas. Versículo oito: "Sua luz vai se acender como a
manhã". Sua saúde vai brotar rapidamente. Vossa retidão irá
adiante de vós. A glória do Senhor vai ser", diz aqui atrás a
guarda de rodapé. Vamos receber revelação porque, versículo
nove, você vai chamar o Senhor vai responder. Você vai chorar.

Dr. Ross Baron:

00:40:51

Ele vai dizer, aqui estou eu. Mas você tem que tirar o jugo. Você
não pode apontar seu dedo para outras pessoas. Pare de falar
vaidade. Se sua alma está atraída pelos famintos, estou no
versículo 10, você tem a alma aflita, então sua luz subirá na
obscuridade sua escuridão será como o meio-dia. O Senhor vai
te guiar continuamente. Versículo 11, satisfaz tua alma e seca,
engorda teus ossos.

Dr. Ross Baron:

00:41:13

E eu amo esta imagem. Você será como um jardim regado e
como uma fonte de água cujas águas não falham. Uau. Eu não
sei que imagem vocês, irmãos, recebem, mas isso é incrível. Um
jardim regado. E então, versículo 12, aqueles que serão de vós
construirão os velhos lugares de desperdício. Vão erguer os
alicerces de muitas gerações. Vocês serão chamados de reparo
da brecha, a restauração do passado para habitar.

Dr. Ross Baron:

00:41:37

Então, temos como não jejuar, como jejuar e as bênçãos do
jejum, tudo disposto em uma bela, na verdade, penso,
linguagem relativamente clara sobre como posso mudar e ser
melhor para jejuar e receber estas bênçãos. Mas essas bênçãos
são fenomenais.

Hank Smith:

00:41:56

Fantástico. Ross, eu tenho usado esta ferramenta que eu uso.
Eu vou ao biblehub.com totalmente livre.
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Dr. Ross Baron:

00:42:02

Sim, belo centro bíblico. Ótimo.

Hank Smith:

00:42:04

E você pode simplesmente clicar verso por verso e você pode
ver, oh isso é o que isso significa. Oh, é isso que isso significa.
Apenas um pouco de uma tradução diferente pode ajudar
bastante. Eu amo Isaías 58 versículo 11. Se você jejuar como o
Senhor lhe pede que jejue, ele satisfará sua alma, não seu
corpo. Ele satisfará a sua alma. E isso me liga diretamente a
Enos, minha alma tinha fome, meu corpo tinha um pouco de
fome, mas minha alma estava com fome. Eu precisava mais da
satisfação da minha alma do que do meu estômago.

Dr. Ross Baron:

00:42:35

Quando você pensa na depressão e ansiedade, e eu não estou
minimizando ou banalizando ninguém passando por esse tipo
de coisa, mas para mim, como eu disse para enquadrar Isaías
58, é uma ferramenta subutilizada. Verso 11, satisfaça sua alma
na seca. Se você fala com alguém que está envolvido sentindose deprimido ou ansioso, ele se sente como se fosse uma seca.
Eles literalmente se sentem como se eu estivesse faminto, eu
estou em uma seca. Aqui está uma ferramenta, aqui está uma
maneira que podemos usar. E eu posso apenas testemunhar
que é verdade que é uma maneira incrível de nos conectarmos.
E, como falamos antes, é preciso algum esforço? Sim. E você vai
ter dores de fome? A resposta é sim. Sim, você vai.

John Bytheway:

00:43:21

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:43:24

Você está.

Hank Smith:

00:43:24

Garantido.

Hank Smith:

00:43:25

E tudo bem. Não faz mal. Há uma conversa ligada ao manual
Venha, Siga-me. É de Henry B. Eyring, abril de 2015 conferência
geral chamada Não é este o rápido que eu escolhi. Seria ótimo
ouvir esta semana, pois estamos estudando estas seções. Ele
cita todas as seções de Isaías 58 e agora temos aqui uma
ferramenta extra. Falamos sobre Ross, todas as ferramentas
que temos. Aqui, temos um profeta, um vidente e um
revelador.

Hank Smith:

00:43:50

Ele diz: "Então, o Senhor nos deu um simples mandamento com
uma maravilhosa promessa na igreja de hoje". É-nos oferecida a
oportunidade de jejuar uma vez por mês e fazer uma generosa
oferta de jejum através de nosso bispo ou presidente de ramo,
em benefício dos pobres e necessitados. Parte do que você dá
será usada para ajudar aqueles ao seu redor, talvez alguém de
sua própria família. Os servos do Senhor orarão e jejuarão pela
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revelação para saber quem ajudar e que ajuda para dar o que
não é necessário para ajudar as pessoas de sua unidade
eclesiástica local se tornará disponível para abençoar outros
membros da igreja em todo o mundo que estão em
necessidade".
Hank Smith:

00:44:25

E então ele cita Spencer W. Kimball que escreveu: "Promessas
ricas são feitas pelo Senhor para aqueles que jejuam e ajudam
os necessitados". Repare como esses estão ligados, novamente,
John jejuando e abençoando os necessitados. "A inspiração e a
orientação espiritual virão com retidão e proximidade a nosso
Pai Celestial". Omitir, fazer este ato justo de jejum nos privaria
destas bênçãos".

Hank Smith:

00:44:52

E é uma coisa difícil, especialmente talvez para um adolescente
ou um jovem que escuta. É uma coisa difícil. Mas tente.
Experimente. Avance. Eu sei que com meus filhos, às vezes, eles
não fazem das 24 horas completas ou seja lá o que for, mas eu
lhes digo que o Senhor adora o esforço. Continuem. O Senhor
ama quando estamos tentando o nosso melhor. E depois
oferecer algo aos pobres na adolescência, para colocar um
pouco de dinheiro no envelope e entregar isso e dizer, esta
oferta é para os pobres.

Hank Smith:

00:45:20

Há algo de purificador nesse ato para mim que o Senhor está
oferecendo aqui. Ele abençoa tanto o doador quanto o
receptor.

John Bytheway:

00:45:28

Hank, vamos falar sobre isso por um segundo. Digamos que
você é uma mãe e um pai com filhos pequenos. Eu adoraria
ouvir o que vocês fazem e o que ambos fizeram. Como você
tenta explicar o jejum a uma mente jovem e a um estômago
pequeno?

Hank Smith:

00:45:43

Mente jovem e um estômago pequeno? Eu adoro isso. John.
Acho que você e eu seguimosHIM Favoritos sobre isso antes. E
me lembro de sentar e conversar com meus adolescentes pelo
menos sobre como é ter fome e que estando na situação
abençoada em que estamos, não temos essa sensação com
muita freqüência. Só que não é algo com o qual você e eu
lutamos, mas pessoas em todo este planeta passam fome,
milhões de pessoas passam fome. E por apenas um momento
conseguimos nos colocar nessa posição e saber como isso é.

Hank Smith:

00:46:13

E quando você sabe como é, você deseja ajudar alguém que se
sente nessa posição. Portanto, para mim, um desses momentos
de ensino é o Senhor nos dando a oportunidade de sermos
como ele, de sentir as dores e sofrimentos de outras pessoas e
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que como ele automaticamente nos faz querer estender a mão
para ajudar.
John Bytheway:

00:46:33

Eu tentei e acho que gosto mais do seu, Hank, mas só para dizer
que parte do desafio da vida é como que fazer com que nossos
espíritos se encarreguem de nossos corpos ao invés do
contrário. Como Jesus diz que o espírito está disposto, mas a
carne é fraca. E este é um daqueles momentos em que estamos
vendo se nosso espírito pode estar no comando e disciplinado
de quando vamos satisfazer nossa fome.

Hank Smith:

00:46:56

Praticando o autocontrole, certo? Nos dá uma chance de
praticar.

John Bytheway:

00:47:00

E veja se nosso espírito pode ser forte aqui. Eu estava curioso
para saber como explicar isso às crianças, porque isso pode ser
difícil. Estou tão orgulhoso deles quando eles se esforçam tanto.
Mas, garoto, eles passam fome no domingo à tarde. E acho que
outra coisa que nos ajuda é, e talvez estejamos falando sobre
este Ross, é quando há alguém que está precisando na ala ou
um membro da família estendida que está tendo um
julgamento ou um problema de saúde ou algo que tentamos
focalizar neles. Quando começamos a nos concentrar em nossa
própria fome, dizemos não, estou tentando pedir ao Senhor que
ajude esta outra pessoa aqui. Talvez vocês tenham algumas
idéias sobre isso.

Dr. Ross Baron:

00:47:38

Bem, uma das coisas que eu acrescentaria seria ter nove filhos e
passando por isso é que eles têm que ver você e seu cônjuge
fazendo isso e fazendo com alegria. Na verdade, eu gosto disso
em uma sala de aula. Gosto em uma sala de aula onde surgem
organicamente perguntas de aplicação por causa de como você
preparou o cenário. E eu acho que quando eu e minha esposa
estamos jejuando e alegres sobre isso e conversamos, John,
sobre o que você acabou de falar, irmã tão e tão doente e nós
estamos tão gratos agora que podemos jejuar. E eles são como,
bem, podemos jejuar?

Hank Smith:

00:48:15

Sim.

John Bytheway:

00:48:16

Uau.

Hank Smith:

00:48:17

A maneira como você fala sobre isso. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:48:18

Vamos sem café da manhã hoje. Vamos tentar isso. Vai ser um
pouco difícil. Acho que número um, você tem que ser modelo
não só no que faz, mas você se lembra dessa conversa, estou
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tentando me lembrar do Elder Holland de que falava. Não pode
ser apenas o tipo obrigatório de trabalho, eu vou sem duas
refeições. Acho que você tem que ser capaz de dizer, cara,
vamos ler Isaías 58. Preciso falar com vocês sobre algumas
dessas bênçãos. E eu estou tão entusiasmado em jejuar. E elas
são como, o quê? Você é um esquisito. Não, isto é ótimo.
Dr. Ross Baron:

00:48:49

E vocês se lembram desta conversa? Esta é uma antiga Melvin J.
Ballard, de 1928. E ele deu esta palestra, eu acho, no salão de
reunião.

Hank Smith:

00:48:59

Somente John estava vivo para isso. John, você está?

Dr. Ross Baron:

00:49:03

Bem, não. Brigham Young assinou meu chamado de missão,
então acho que sou mais velho que John.

Hank Smith:

00:49:06

Certo, os dois.

Dr. Ross Baron:

00:49:08

Eu não estava lá para esta. Eu pensaria que eu estava lá fora.
Mas Melvin J Ballard falou de você e disso. E ele disse que você
é o seu espírito e que é o seu corpo. E quando você jejua, você
pode contar o que está acontecendo. E essa é uma das coisas
que eu explico. Eu vou, que grande oportunidade. Então,
quando você tem aquela pancada de fome, isso é incrível. E eles
são como, o quê? Eu disse que não, você então diz o que está
acontecendo. E eu vou, a propósito, toda vez que você planeja
jejuar, algo vai aparecer, você vai ter uma dor de cabeça ou vai
haver uma recepção de casamento naquela noite e vai haver
aquele grande bolo. Haverá sempre alguma coisa que vai
aparecer.

Dr. Ross Baron:

00:49:48

Mas é aqui que você, sua pessoa real, seu espírito lhe diz o que
está acontecendo. E eu adoro essa idéia. Adoro esse conceito e,
mais uma vez, recebi essa idéia de Melvin J. Ballard, mas eu
adoro isso.

John Bytheway:

00:50:04

1928.

Dr. Ross Baron:

00:50:04

Acho que estamos em 1928. Sim, é 1928. Há algo no jejum,
espiritual, é físico, é social. Nós vamos a uma reunião de jejum e
testemunho. O ideal seria se todos viessem a essa reunião de
jejum, como John disse, estamos jejuando pela família Smith ou
estamos jejuando por isso e por isso. Cara, há apenas algo que
te liga, que te prende nesta relação de aliança com Deus e com
os outros que cria estas promessas que se realizam. E assim, é
verdade. O que Isaías está nos dizendo é verdade sobre este
jejum.
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Hank Smith:

00:50:36

Bonito.

Dr. Ross Baron:

00:50:38

Então, esse é meu pedaço de jejum de Isaías 58. E eu desafio
meus alunos a sair e praticar e depois fazer o
acompanhamento. E é incrível as testemunhas, os depoimentos.
E para muitas dessas pessoas, e eu sei que vocês ensinam a
mesma idade, eu faço 18 anos para dizer 30 anos, para alguns
deles é a primeira vez que eles jejuam, realmente jejuam. É para
alguns deles, se você os convidar e falar sobre isso e eles o
fizerem, eles sempre ficam espantados com a conexão que
sentiram e que há este tipo de sentimento de realização onde
eu fiquei 24 horas sem comer ou beber. Isso é legal. E eu me
conectei com Deus de uma maneira diferente. E eu tive algumas
dores de fome. Não foi fácil. Tudo bem. Isso é bom. Que bom
para você.

Hank Smith:

00:51:22

Está tudo bem. Você vai comer novamente, eu prometo.

Dr. Ross Baron:

00:51:25

Você vai. Nós comemos cada refeição como se fosse nossa
última. Esse é o nosso lema.

John Bytheway:

00:51:30

Você sabe que os primeiros 10 lá, lá está ele novamente,
conectando-o aos pobres. Se você atrair a alma para os
famintos, eu estou jejuando, eu sou o faminto. Não, isto é falar
de algo sobre jejum ajuda os famintos e satisfaz a alma aflita. E,
homem, não posso parar de ler esta, então a tua luz subirá na
obscuridade e tua escuridão será como o meio-dia. Um pouco
de paralelismo aí, mas eu adoro como Jesus não só disse que eu
sou a luz do mundo, mas ele disse: vós sois a luz do mundo.
Nossa luz pode se erguer. Como você disse Ross, as coisas do
semblante testemunham a favor ou contra eles. É interessante,
sua luz, você se torna mais leve de alguma forma.

Dr. Ross Baron:

00:52:17

Isso mesmo. Acho que é uma coisa interessante. Você se lembra
em Alma 32:3 quando as pessoas são criticadas e dizem que
você vai ser como escória, você se lembra que, Alma 32:3, você
vai ser como escória. E então, mais ou menos John, isto é
exatamente o que você quer dizer. Ele então diz em Alma 34,
então Amulek está falando, ele diz, agora eis que estou no
versículo 28, meus amados irmãos, eu lhes digo, não suponham
que isto é tudo, pois depois de terem feito todas estas coisas, se
afastarem os necessitados e os nus e visitarem não os doentes e
aflitos e transmitirem sua substância aos necessitados, eu lhes
digo, se não fizerem nenhuma destas coisas, agora percebam a
que ele a conecta. Eis que sua oração é vaidosa e não lhe dá
nada e vocês são como hipócritas que negam a fé.
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Dr. Ross Baron:

00:53:06

Portanto, sua conexão com Deus está diretamente relacionada
com a forma como cuidamos dos necessitados. E então o
próximo versículo, versículo 29, portanto, se você não se lembra
de ser caridoso, você é como uma escória. Portanto, eu adoro
como o livro termina. Vocês são escória porque vocês são
pobres. E então Amulek o vira de cabeça e diz: "Na verdade,
não, deixe-me dar-lhe realmente o que é escória". Vocês não
cuidam dos pobres e dos necessitados, vocês são escória.

John Bytheway:

00:53:28

Acho que essa é a única duas vezes que a palavra escória
aparece no Livro de Mórmon, é como se fôssemos escória.
Vejam a rudeza de nosso vestuário. Ou eles eram estimados
como escória. Eu não acho escória porque você é pobre, você é
escória quando você negligencia os pobres, certo?

Dr. Ross Baron:

00:53:40

Exatamente certo. E são as duas únicas vezes, Alma 32 verso 3 e
Alma 34:29 é a única vez que a palavra escória é usada. Esse é o
grupo Rameumpton. Então, novamente, uma pequena história,
se não houver problema, consegui meu diploma em finanças na
BYU. Meu primeiro emprego foi em Houston, Texas. Trabalhei
em um grande prédio de escritórios e consegui uma tarefa para
ir ver um executivo na Phillips Petroleum. Era uma grande
empresa petrolífera na época. E eu estava super nervoso. Quero
dizer, eu estava novamente, acabado de sair da BYU,
provavelmente três semanas em meu trabalho. Você tinha que
ter uma chave para entrar neste andar em particular. Era uma
segurança super alta.

Dr. Ross Baron:

00:54:17

E este cara tinha um escritório enorme com vista para Houston.
Vista deslumbrante. E eu entrei ali e ele podia dizer que eu
estava tremendo como Sebastian diante do rei Triton. Obrigado
por rir daquele John. De qualquer forma, aquele cara me disse:
"Onde você foi à escola?". E eu disse: "BYU". E ele disse: "Você
conhece Dallin Oaks?" Bem, eu sei quem é Elder Oaks, mas eu
pessoalmente não o conheço. Ele diz: "Dallin Oaks é o maior
homem que já conheci". Eu disse: "Qual foi sua interação com
Elder Oaks?"

Dr. Ross Baron:

00:54:55

Então, ele continua a me dizer que estava em algum passeio a
cavalo. Eu não me lembro de todos os detalhes. Então, eu deixo
sua reunião e o cara, nós nem conversamos muito, exceto sobre
Dallin H. Oaks. Deixamos a reunião, volto ao meu escritório e
acho que devo dizer isso a Elder Oaks. Então, liguei para o
prédio do escritório da igreja com o telefone discado e consegui
falar com a secretária e disse quem eu era e poderia falar com
Elder Oaks?
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Dr. Ross Baron:

00:55:20

Ela pensa: "Elder Oaks está em uma reunião". E eu disse: "Bem,
deixe-me contar-lhe o que acabou de acontecer". Então eu
expliquei à secretária, ela disse: "Oh, Elder Oaks vai querer
saber sobre isso". Deixe-me obter suas informações". Assim,
não ouço nada. Mas dois dias depois recebo um pacote do
Escritório do Quórum dos Doze.

Hank Smith:

00:55:33

De jeito nenhum.

Dr. Ross Baron:

00:55:35

E nele está um Livro de Mórmon. E no interior ele escreve, uma
pequena nota de Elder Oaks. Caro irmão Barão, por favor,
entregue este livro em meu nome a este homem. E na capa
interna estava o testemunho de Elder Oaks, do qual eu
prontamente fiz uma cópia e está em meu arquivo agora
mesmo. Elder Oaks provavelmente não sabe disso, mas eu fiz
isso. De qualquer forma, eu fui entregar o livro a este homem e
ele chorou. E penso no versículo 10, e o outro versículo de Isaías
sobre o rosto como a luz refletida do Élder Oaks porque ele era
um discípulo de Jesus Cristo. Ele refletiu essa luz. Aquele
homem sabia disso e sentiu esse poder e eu pude dar-lhe um
exemplar do Livro de Mórmon e ter essa experiência.

Dr. Ross Baron:

00:56:21

Novamente, voltando a esta idéia de semblante e luz que
obtemos ao nos conectarmos com o Senhor, poderosos.

Hank Smith:

00:56:28

Isso é lindo. Para qualquer um que ainda esteja na cerca sobre
jejum, porque sei que este é um dos mais difíceis,
especialmente para os jovens. Você se lembra do segundo Néfi
26 versículo 24: "O Senhor não faz nada, exceto para o benefício
do mundo, pois ele ama o mundo". Portanto, lembrem-se, Ele
os ama. Ele não lhe pediria para fazer isso se não fosse em seu
benefício. Portanto, confie nele. Confie nas palavras que
estivemos vendo aqui em Isaías 58. E talvez pela primeira vez,
como disse Ross, talvez pela primeira vez, ofereça um jejum ao
Senhor. Experimente-o. O que o Salvador disse? Se algum
homem fizer sua vontade, ele saberá. Ele estava bastante
confiante em sua doutrina.

Dr. Ross Baron:

00:57:08

Amém. Se você não se importa se pudéssemos ver estes dois
versos no Sábado. Eu sei que Hank, eu sei que você esteve na
Terra Santa muitas vezes, e eu conheço John, você tem razão?

John Bytheway:

00:57:19

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:57:20

E quem é o irmão Krister Stendahl, que falou sobre inveja santa,
ou seja, olhamos para outro grupo religioso ou talvez até outra
organização e temos inveja apropriada de alguma prática
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particular que eles têm. E eu adoraria levar qualquer pessoa ao
Muro Ocidental em Jerusalém em uma noite de sexta-feira à
tarde para que eles assistam ...
Hank Smith:

00:57:45

Traga o Sabbath, sim.

Dr. Ross Baron:

00:57:48

... e literalmente, e eu acho que os santos dos últimos dias e
outros que estão escutando santos que não são dos últimos dias
podem não entender completamente. Eles realmente chamam
o Sábado de um deleite. Em outras palavras, sua atitude, seu
coração, seu foco, sua singeleza é este o maior dia da semana,
sem dúvida. E eles vêm com seus melhores trajes e vêm
dançando e cantando e há uma luz nos olhos porque é o
Sábado. Este é o Sábado. E acho que às vezes os santos dos
últimos dias são como, oh, amanhã é o Sábado. Temos que ir
até o Walmart para pegar nossos cinco galões de sorvete. E
assistir para ter essa santa inveja.

Dr. Ross Baron:

00:58:35

Agora percebo também que há algumas desvantagens na forma
como o Sábado é guardado e um pouco de rigidez. Mas acho
que a atitude, é nisso que quero me concentrar, porque aqui
Isaías está falando, no versículo 13, de chamar o Sábado de um
deleite, o santo do Senhor, honrá-lo. Portanto, isto, mais uma
vez, acho que Deus está nos dando ferramentas. Ferramentas
para superar o mundo. Ferramentas para superar o tipo de
influência. Esta enchente, o tsunami da sobrecarga de
informação da rede social e da comparação. Conecte-se comigo,
fique vertical. Você tem que ir para a vertical.

Dr. Ross Baron:

00:59:18

E a forma como ficamos verticais, estamos em jejum e
chamamos o sábado de deleite. Vamos homenageá-lo. E então
ele faz promessas. As promessas no versículo 14, que o
Presidente Nelson como presidente do Quórum dos Doze, falou.
Número um, você vai se deliciar com o Senhor. Número dois,
você vai cavalgar sobre os lugares altos da terra. E número três,
você vai ser alimentado com a herança de Jacob.

Dr. Ross Baron:

00:59:42

Oh, minha palavra. Então, desde o dia de sábado, assim, eu
honro o sábado. Deus me honra. Eu me deleito e a ele os
lugares altos da terra para mim, que é o templo. Esse é o
templo. Vamos cavalgar sobre os lugares altos da terra. E qual é
a herança de Jacó? Bem, essas são as promessas de Abraão,
Isaac e Jacó. Estas são todas as promessas. Essa é a herança de
Jacó. Eu recebo o sacerdócio, recebo o evangelho, recebo o
casamento celestial. Eu recebo a redenção, o ministério, o
privilégio agora de servir. Isto é o que eu quero em minha vida.
É o que eu quero para minha família.
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Dr. Ross Baron:

01:00:21

E novamente, temos estas duas coisas pequenas e simples,
Alma, 37:6 e 7, D& C 64:33 de coisas pequenas procedeu que, o
que é ótimo. Vamos rápido. Vamos chamar o sábado de um
deleite. Uau. A infinidade de promessas. É simplesmente
avassaladora.

Hank Smith:

01:00:38

É tão fascinante para mim que para o homem natural, estas são
provavelmente duas das coisas mais difíceis de se fazer.

Dr. Ross Baron:

01:00:44

Isso mesmo. É isso mesmo. Grande visão. Sim.

Hank Smith:

01:00:47

Tirar um dia inteiro que eu poderia estar usando para fazer
minhas coisas ou para tirar comida que eu poderia estar
comendo. É aqui que você doma o homem natural nestes dois
mandamentos e outros, é claro. Mas nestes dois mandamentos,
você pode realmente, como você disse, John, ter seu espírito no
controle de seu corpo.

Dr. Ross Baron:

01:01:06

Adoro isso. E eu amo a idéia disso 100% neste tempo, talvez não
tanto há 60, 75 anos, mas isso nos separa do mundo e nos
separa. E é bom, certo, nós queremos estar dentro, mas não de.
E alguém pode lhe perguntar, bem, como eu estou dentro, mas
não de? E uma das minhas respostas é o jejum e a observância
do dia de sábado. É assim que você está dentro e não de. Essa é
uma maneira. Isso é correto. Isso é verdade. Isso faz com que
você seja diferente. E eu adoro esta idéia e adoro como o
Presidente Nelson disse, eu me livrei das listas, lembre-se disto,
de todos os "dos" e "não" porque é um sinal. É um sinal entre
mim e Deus de como eu vou manter esse pacto. E ele vai, que
guiou então todas as minhas decisões. Que sinal eu quero
mostrar a Deus que este dia é diferente?

Dr. Ross Baron:

01:01:59

Eu adoro isso. Isso se torna baseado em princípios. E então a
família Hank Smith, a família John Bytheway, a família Ross
Barron, vamos ter que nos organizar e determinar como isso vai
funcionar para nós. E eu não vou julgá-lo. Vou ter que dizer,
estou chamando o sábado de deleite e como estou fazendo
isso? E eu quero essas bênçãos. Eu quero cavalgar no alto da
terra. Quero a herança de Jacó e quero me deliciar com o
Senhor.

Hank Smith:

01:02:23

Eu confio? Será que acredito? Eu quero essas coisas?

Dr. Ross Baron:

01:02:26

Exatamente. Bonito.

John Bytheway:

01:02:29

Tenho algo que o irmão Truman G. Madsen escreveu em seu
livro chamado A Vida Radiante. Isto está na página 72.
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"Primeiro, como já indiquei, eles vêem o sábado como um
santuário no tempo. Agora é verdade, eles têm exigências
estritas". E mesmo agora, em Israel, há hospitais que são tão
preparados, organizados e planejados que guardam o Sábado.
Se você se importa o suficiente, isso pode ser feito. Mas toda
essa disciplina, tudo o que você não deve ser visto como um
instrumento para a alegria, uma alegria disciplinada de fato,
mas, mesmo assim, alegria e celebração. A mente, diz um dos
grandes rabinos, é estabelecida pela alegria, pela melancolia é
levada ao exílio. É um pecado, segundo o judaísmo, estar triste
no sábado. Se essa é uma linguagem assustadora, vou assustálos ainda mais. O talentoso diz que seremos pessoalmente
responsabilizados pelo julgamento de Deus por cada prazer
legítimo do sábado que não desfrutamos, somos recomendados
a ter a alegria de perder a alegria é perder tudo isso".
Hank Smith:

01:03:27

Uau.

Dr. Ross Baron:

01:03:27

Uau.

Hank Smith:

01:03:28

Isso é lindo.

John Bytheway:

01:03:29

Então, quando diz no versículo 13, chamar o sábado de deleite,
foi o que me fez lembrar daquela idéia de que vamos ser
responsabilizados pela alegria que não sentimos no sábado. E
talvez como jejum, é uma mudança de nossa mentalidade em
relação a isso.

Hank Smith:

01:03:44

Acho que essa é a chave.

John Bytheway:

01:03:47

Por favor, junte-se a nós para a segunda parte deste podcast.
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John Bytheway:

00:00:01

Bem-vindo à parte dois de Isaías 58-66 com o Dr. Ross Baron.

Hank Smith:

00:00:07

Agora, pessoal, já passamos um bom tempo. Fizemos um
capítulo inteiro. É assim que nós gostamos de seguirHIM.
Gostamos de ir verso a verso. Mas não podemos fazer isso para
o bloco inteiro. Ross, o que você quer fazer a seguir?

Dr. Ross Baron:

00:00:21

Eu adoraria me concentrar talvez no Salvador, se pudéssemos, e
falar sobre alguns versículos em Isaías 59 e depois pular para a
missão do Salvador em Isaías 61. Está bem assim?

Hank Smith:

00:00:33

Isso soa muito bem.

Dr. Ross Baron:

00:00:34

Em Isaías 59, temos outra pergunta orientando o capítulo. A
idéia é que eu acho que as pessoas estão basicamente dizendo:
"Por que você não nos ouve?". Semelhante a Isaías 58. O Senhor
lhe fala de quem ele é no versículo 1. "A mão do Senhor não
está encurtada que não pode salvar". Aqui está o paralelismo.
"Nem o seu ouvido pesado que não pode ouvir". Você tem a
mão dele não encurtada. Sua orelha não é pesada. A questão é
que ele pode salvar, e ele pode ouvir. Mas o problema é que
tem havido uma iniqüidade desenfreada.

Hank Smith:

00:01:09

Suas iniqüidades o separaram.

Dr. Ross Baron:

00:01:12

Exatamente. 2-8... Realmente, é simplesmente horrível. Alguém
me perguntou: "Quando Lehi está ensinando, e eles têm que
sair..." Ele disse: "As pessoas eram assim tão más?" Sim. Leia
Jeremias. Eles são ruins. Isto é mais de cem anos antes de Lehi
partir. Mas, quer dizer, você fala sobre um assassinato
acontecendo, versículo 3. Suas mãos estão contaminadas. Vocês
são uns mentirosos. Não há justiça. A vaidade está
acontecendo. Então, temos este grande material sobre... Eles
estão tentando se cobrir, falsas expiações falsas com outros
deuses. Os pés deles, versículo 7, correm para o mal. Eles se
apressam a derramar sangue inocente. O caminho da paz, eles
não sabem.

Isaiah 58-66 Parte 2 followHIM Podcast Página 1

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

Dr. Ross Baron:

00:01:55

Adoro este versículo no versículo 14: "O julgamento é
recusado". Que maneira interessante de dizer que a justiça está
longe. É como se você tivesse esta personificação da justiça. A
propósito, a justiça é sempre masculinizada, e a misericórdia é
sempre feminizada. Vou usar o pronome pessoal ele. A justiça
é... Ele está do lado de fora. Ele está indo para trás porque eles
acabaram de rejeitar a justiça. A justiça é um grande negócio
para Isaías. Outra maneira divertida de ler Isaías 1-66 é ver
como o Senhor é sério em relação à justiça e como ele liga isso.
A palavra justiça, mishpat, é muito parecida com... então a
palavra "melchizedek", "zedek" é retidão. Retidão e justiça são
sempre emparelhadas. Deus ama a justiça. Ele emparelha isso
com a retidão. Esta é a situação.

Dr. Ross Baron:

00:02:55

Depois, versículo 16: "E ele viu que não havia homem algum;
perguntou-se que não havia intercessor: portanto, seu braço
trouxe a salvação sobre ele; e sua justiça, ela o sustentou". O
Salvador intervém. O Salvador tem que fazer a intervenção.

Dr. Ross Baron:

00:03:13

Então, às vezes lemos uma escritura que é super famosa em
Efésios 6 sobre a armadura de Deus. Pensamos: "Uau, Paulo
pensou nisso". Não estou dizendo que Paulo não se saiu muito
bem com isso. Mas aqui temos em Isaías: "O Salvador colocou a
justiça como uma couraça e um capacete de salvação sobre Sua
cabeça". Ele vestiu suas vestes de vingança por vingança; estava
vestido com zelo como um manto".

Hank Smith:

00:03:37

Uau! Isso é bom material.

Dr. Ross Baron:

00:03:38

Eu adoro esta idéia. Os estudantes que lerem o Antigo
Testamento dirão: "Deus é um Deus ciumento". Eu digo: "Não
equacione o ciúme humano com o ciúme de Deus". Seu ciúme é
um zelo por sua salvação. O ciúme dele é... Ele fará tudo e
qualquer coisa por sua salvação. Não é ciúme como: "Oh, eu
tenho ciúme porque assim e assim..." o drama de um romance
de colegial que correu mal. Não estamos falando sobre isso.
Estamos falando de um zelo por nossa salvação.

Dr. Ross Baron:

00:04:12

Eu sempre gosto de dizer que Deus está no negócio do povo.
Deus está no negócio do povo. Ele tem um zelo por nossa
salvação. É disso que Ele se trata. Adoro que Ele coloque na
couraça da justiça, o capacete da salvação. Ele se veste com um
manto, e tem zelo por nossa salvação. Inacreditável! Então, Ele
vai fazer tudo o que for possível, e inclusive parte disso vai ser
dispersar.

Dr. Ross Baron:

00:04:38

Parte disso é para criar alguma recompensa. Versículo 18: "De
acordo com as obras deles, Ele retribuirá, fúria aos seus
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adversários, recompensa aos seus inimigos; às ilhas, Ele
retribuirá".
Dr. Ross Baron:

00:04:55

Eu adoro a maneira como Isaías irá acoplar a destruição. Você
citou 2 Néfi 26:24, que é um dos meus favoritos. "Ele não faz
nada, a não ser para o benefício dos filhos dos homens",
inclusive a dispersão, inclusive isso.

Dr. Ross Baron:

00:05:09

No versículo 20: "E o redentor virá a Sião e aos que se
converteram da transgressão e Jacó salvará o Senhor". Você
tem a natureza do Salvador que vai interceder. Ele tem o
caráter. Ele tem os atributos. Ele tem as perfeições para fazer
isso. Simbolicamente, ele tem sido usado como a armadura de
Deus. O Salvador é o epítome absoluto disso. Ele pode reverter
esta situação, onde até mesmo a justiça está de pé longe e
andando para trás.

Hank Smith:

00:05:38

Uau!

Dr. Ross Baron:

00:05:39

Ele pode ser resgatado.

Hank Smith:

00:05:39

Que capítulo dramático. Ele configura esta terrível situação,
versículo após versículo, de como ela é ruim. Armando-se a si
mesmo... Ele está pronto para entrar e dar a volta a tudo.
"Então a qualquer um que queira se arrepender..." Versículo 20,
"A qualquer um que se arrependerá da transgressão em Jacó".
Esse é um capítulo fantástico que eu acho que nunca vi dessa
maneira antes, Ross. Isso é realmente divertido.

Dr. Ross Baron:

00:06:02

Sim, adoro emoldurá-lo dessa forma. Aqui está a situação
horrível. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Até mesmo a
justiça se afasta para trás. Só de pé lá fora. Mas o Salvador vai
interceder. Vai haver conseqüências. As escolhas têm que ter
importância. Mas essas escolhas... Mais uma vez, o que quer
que Ele tenha que fazer com eles é, em última análise, para seu
benefício. Se eles se converterem da transgressão, Ele poderá
então resgatá-los. Ele é nosso parente redentor. Essa é a
relação de pacto que temos com Ele. Isaías aproveitou
totalmente essa idéia. Ele é o nosso redentor parente. Ele tem
que nos redimir. Ele recebeu a porção dupla. O objetivo da
porção dupla é usá-la para redimir a família, para nos trazer de
volta para a família de Deus. Isso é o que está acontecendo. De
qualquer forma, é assim que eu vejo Isaías 59. Isso é lindo.

John Bytheway:

00:06:50

Ei, posso jogar algo aqui? Quando você disse, Ross, esse
julgamento é caracterizado com o pronome masculino. Pensei
em Alma falando com um filho, Corianton, Alma 42:24. Alma
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disse a Corianton: "Pois eis que a justiça exerce todas as suas
exigências, e também a misericórdia reivindica tudo o que é
seu. Assim, ninguém senão os verdadeiramente penitentes são
salvos". Eu sempre pensei: "Bem, olha! A justiça é um homem.
A misericórdia é uma mulher ali e, eu acho, consistente no Livro
de Mórmon. Há a justiça sendo chamada masculina, e a reunião
da misericórdia é chamada feminina, Alma 42:24. Achei que era
legal.
Hank Smith:

00:07:31

Sempre digo aos meus alunos que Joseph Smith é o maior
adivinhador do mundo. Será que ele acertou muito?

John Bytheway:

00:07:37

Conhecia tão bem seu hebreu naquela época.

Dr. Ross Baron:

00:07:39

Isso mesmo.

John Bytheway:

00:07:39

Ele acabou de receber isso.

Dr. Ross Baron:

00:07:40

Em 1829, ele conhecia bem seu hebraico.

John Bytheway:

00:07:43

É isso mesmo.

Dr. Ross Baron:

00:07:44

Esse é o livro que você tem que escrever: Os maiores êxitos de
Joseph Smith.

Hank Smith:

00:07:47

Sim. Uma e outra vez.

Dr. Ross Baron:

00:07:50

Uma e outra vez.

Hank Smith:

00:07:52

Vamos para o próximo 61?

Dr. Ross Baron:

00:07:53

Eu queria ir ao 61. Eu não consigo me ajudar. Posso fazer o
verso 60?

Hank Smith:

00:07:57

Absolutamente.

Dr. Ross Baron:

00:07:58

Eu não consigo me ajudar. Sinto muito. Quando você leu minha
introdução, eu lidei por anos e anos indo para... Vou para
diferentes faculdades ou diferentes escolas de divindade e
entrar no ringue, por assim dizer, com aqueles que são
antagônicos com a igreja. Fiz uma série de fogos comunitários
no sul da Califórnia. A primeira foi... Havia toda uma coisa anti
em nossa cidade. Eu estava servindo como bispo na época.

Dr. Ross Baron:

00:08:24

Um homem veio até mim na minha ala e disse: "Temos que
fazer algo". Eu disse: "Bem, nós geralmente não respondemos".
Mas foi muito intenso. Eu disse: "Bem, deixe-me pensar sobre
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isso". Fui até nosso presidente de estaca. Eu disse: "Ei,
Presidente, o que você pensaria se tivéssemos uma fogueira?
Mas eu quero fazer isto diferente".
Dr. Ross Baron:

00:08:36

Ele diz: "Bem, o que você está pensando?"

Dr. Ross Baron:

00:08:37

Eu disse: "E se nós tirássemos anúncios de rádio e quartos de
página no jornal? Agora é o seguinte. Eu ficaria feliz em falar
sobre nós sermos cristãos. Mas aqui está o enrugamento. Quero
fazer uma pergunta e resposta depois. Perguntas e Respostas
no fórum aberto. Eles podem me fazer qualquer pergunta,
histórica, teológica ou doutrinária. Está tudo bem".

Dr. Ross Baron:

00:09:00

O presidente da estaca: "Bem, deixe-me pensar sobre isso".

Dr. Ross Baron:

00:09:02

De qualquer forma, "Ok. Nós vamos fazer isso".

Dr. Ross Baron:

00:09:04

Anúncios no jornal: anúncios de rádio. Depois, convidamos
pessoalmente o prefeito, a prefeitura, todos os padres e
professores locais e os rabinos. E eis que eles vieram. Eu vivia a
cerca de dois quarteirões da igreja. Ia ser às 7:00. Eu estava
jantando com minha família e disse: "Querida, eu vou para a
fogueira comunitária".

Dr. Ross Baron:

00:09:27

Ela diz: "Oh, você está indo um pouco mais cedo".

Dr. Ross Baron:

00:09:28

"Sim, eu vou caminhar até lá".

Dr. Ross Baron:

00:09:30

Caminho até lá, e o estacionamento está cheio. Pensei que eles
tinham planejado outra atividade. Tão aborrecido! Eu vou ao
escritório do presidente da estaca e digo: "Presidente, o que
está acontecendo?".

Dr. Ross Baron:

00:09:42

Ele olhou para mim e disse: "Isto está acontecendo". É bom que
você seja bom. É bom que você seja bom". 1400 pessoas
apareceram para a primeira fogueira comunitária.

Hank Smith:

00:09:52

Oh, uau!

Dr. Ross Baron:

00:09:53

Eles a tinham aberto. Havia pessoas sentadas... na verdade,
transbordando a sala da Sociedade de Socorro. Mas estava
apenas lotada. Havia apenas eletricidade. A fila no fundo da
capela foi ocupada por esta igreja em particular que tinha sido
realmente montada com dificuldade. Eu dou minha palestra.
Temos um hino, faça tudo isso. Depois, fazemos as perguntas e
respostas. O P&R está indo. É simplesmente incrível.
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Dr. Ross Baron:

00:10:18

Finalmente, o presidente da minha estaca... As perguntas e
respostas foram por um bom tempo. Pensei que as pessoas
iriam embora. Ninguém saiu. Finalmente, ele me fez um sinal:
"Faça sua última pergunta". O pastor chefe desta antiigreja está
sentado na fila de trás da capela, e não no salão cultural. Ele
levantou sua mão. Eu disse: "Sim".

Dr. Ross Baron:

00:10:36

Ele diz: "Eu tenho aqui uma citação de Brigham Young que
prova categoricamente que os santos dos últimos dias não são
cristãos". Então, ele lê esta citação, essencialmente, que diz que
se você não aceita Joseph Smith como profeta, você não pode ir
para este reino celestial. Ele diz: "Claramente, então, estas
pessoas não são cristãs". O que você tem a dizer a isso"?

Dr. Ross Baron:

00:10:58

Estou de pé lá. Preparei-me enormemente para esta coisa. Mas
posso dizer honestamente que não tinha me preparado para
isso. Mas eu fiz a seção 84:85. Eu tinha guardado
continuamente na minha mente as Palavras da Vida. Posso dizer
honestamente a ambos que me foi dada no exato momento em
que a recebi. O que eu vou dizer não tem nada a ver com o que
eu fiz. Mas foi isto o que aconteceu.

Dr. Ross Baron:

00:11:19

Ele está ali de pé. Você pode imaginar 1400/1300 mais pessoas.

Hank Smith:

00:11:24

As pessoas estão procurando.

Dr. Ross Baron:

00:11:26

Ele tem a pergunta. A propósito, ele literalmente tinha um
laptop com a base de informações dos últimos dias do santo em
seu laptop para que ele pudesse puxar as citações para cima e
distribuí-las para que eles pudessem tentar nos empurrar. Aqui
está a última pergunta. Eu estou ali parado. Você podia ouvir
um pino cair. Eu disse: "Terei prazer em responder à sua
pergunta". Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta em particular
primeiro. Ele disse: "Está bem".

Dr. Ross Baron:

00:11:48

Eu disse: "Imagine que você está morando em Jerusalém, 33
d.C.". É o dia de Pentecostes. Cristo ressuscitou dos mortos, e
agora é Atos 2. Ele é como: "Está bem".

Dr. Ross Baron:

00:12:00

Eu digo: "Você está familiarizado?"

Dr. Ross Baron:

00:12:00

"Sim, absolutamente".

Dr. Ross Baron:

00:12:01

Eu digo: "Está bem. Agora, Pedro está pregando Cristo e Ele
crucificado. Você pode rejeitar Pedro e aceitar Cristo"?
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Dr. Ross Baron:

00:12:13

Agora, este cara pára porque eu tive a oportunidade do que
Jesus fez com os fariseus. Ele sempre se livrou dos fariseus.
Porque se ele diz: "Eu posso rejeitar Pedro e aceitar Cristo", o
que você faz com a Bíblia? Você a joga fora. Se ele diz: "Não,
você não pode rejeitar Pedro e aceitar Cristo", então ele sabe
que essa é a posição em que nos encontramos. Ele não disse
nada.

Dr. Ross Baron:

00:12:41

Eu disse: "Assim como você não podia rejeitar Pedro e aceitar
plenamente Cristo em 33 d.C., assim também nos últimos dias
você não pode rejeitar o Pedro dos tempos modernos, o profeta
Joseph Smith, e aceitar plenamente Cristo". 1350 pessoas
disseram: "Hmm."

Hank Smith:

00:13:01

Isso foi fantástico.

Dr. Ross Baron:

00:13:03

Tenho que dizer a vocês. Era como se eu estivesse do meu lado
de fora assistindo a isso acontecer.

Hank Smith:

00:13:08

Uau. Você está agradecendo ao Espírito Santo, apenas dizendo:
"Obrigado. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada".

Dr. Ross Baron:

00:13:13

Quero ser o mais sincero e claro possível de que não pensei
nisso ou inventei isso. Isso me foi dado no exato momento. Foi
uma das experiências mais surpreendentes. Em Isaías 60:14, há
uma profecia que Isaías faz. Ele diz: "Os filhos também dos que
te afligiram virão inclinando-se para ti". E todos os que te
desprezarem se curvarão diante das almas de teus pés, e te
chamarão Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel".

Dr. Ross Baron:

00:13:47

Em outras palavras, eu vejo o paralelo entre José, que é vendido
no Egito, que é profetizado que eles vão se curvar diante de
você. Não há como essa profecia poder ser cumprida. Mas é
claro que é.

Dr. Ross Baron:

00:13:59

Nos últimos dias, a igreja tem sido desprezada/ridicularizada. É
a fonte constante de anti-impressão e de todo tipo de coisas.
Mas adivinhe o que? Chegará o dia em que aquelas pessoas
dobrarão o joelho, e aqueles que nos desprezam se curvarão
diante das almas dos pés. Não quero dizer isso de forma
orgulhosa ou arrogante.

Hank Smith:

00:14:22

Como ha-ha-ha.

Dr. Ross Baron:

00:14:23

Não, ha-ha-ha. Não apenas como Joseph então abraçou seus
irmãos, assim Joseph Smith os abraçará porque eles se voltarão
da transgressão, e então Deus poderá resgatá-los. Não temos
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que torcer nossas mãos. Deixe que os antis façam o que os antis
fazem. Nós fazemos o que é suposto fazermos. De vez em
quando, você terá a oportunidade de estar em uma posição em
que eu estava em condições de ter aquela experiência incrível.
Mas eu amo este verso em Isaías 60. Às vezes, nós sopramos
por ele porque ele é... Mas boom! Eu acho isso incrível. Então.
John Bytheway:

00:14:56

Uau! É lindo.

Hank Smith:

00:14:58

Sim. Ele continua dizendo: "Eu te farei uma excelência eterna".

John Bytheway:

00:15:03

Excelência eterna.

Hank Smith:

00:15:04

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:15:05

Não é lindo?

Hank Smith:

00:15:06

Você saberá que eu sou o Senhor, seu Salvador.

Dr. Ross Baron:

00:15:09

Isso mesmo.

Hank Smith:

00:15:11

Sim.

John Bytheway:

00:15:11

Eu me sinto como, Ross, é...

Dr. Ross Baron:

00:15:12

Sim, eu lhe direi o...

John Bytheway:

00:15:13

... mais uma razão para sermos tão caridosos quanto possível
naqueles momentos. Nós não somos antagônicos. Não estamos
queimando pontes por causa dessa profecia ali mesmo. Uau! Eu
vou me lembrar dessa história. Isso é incrível.

Dr. Ross Baron:

00:15:28

Não queremos ficar orgulhosos. Não queremos ser arrogantes.
Nós queremos nos abraçar. Queremos convidar. Mas, como
disse Elder Maxwell: "Não queremos deixar que as pessoas
tenham afundanços incontestáveis". Às vezes é preciso
responder como guiado. Também conto essa história porque
não foi... Eu tinha as chaves do sacerdócio atrás de mim, e era
uma coisa linda.

Hank Smith:

00:15:46

Sim. Adoro o final, lá, em 60:14, que todos serão bem-vindos
em Zion.

Dr. Ross Baron:

00:15:54

Novamente, aqueles que se desviam da transgressão, Deus os
abraça.

Hank Smith:

00:15:57

Venha para Zion.
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Dr. Ross Baron:

00:15:58

Venha a Zion. Nota: há uma tradução de Joseph Smith.
Versículo 22: "Um pequeno se tornará mil, um pequeno, uma
nação forte". Eu, o Senhor, o apressarei em meu tempo". Gosto
sempre de assinalar com meus alunos: "Procurem encontrar
suas Traduções Joseph Smith porque isso os ajudará a
compreender Isaías e também será uma prova da missão divina
do profeta Joseph Smith". Em nossos 58-66, esse é o nosso
primeiro JST bem ali.

John Bytheway:

00:16:27

Essa é a primeira JST nos segmentos que estamos analisando
hoje.

Dr. Ross Baron:

00:16:30

Correto. Essa é a primeira JST que vamos analisar nestas seções
e no meu tempo. Esse é todo aquele conceito que Isaías traz à
tona antes... Eu não vou cobrir nestes capítulos, de esperar no
Senhor. Vou me apressar no meu tempo. Lindo. Linda idéia.

John Bytheway:

00:16:44

Perfeito.

Dr. Ross Baron:

00:16:46

Certo. Isaías 61. Talvez um dos maiores no mesmo nível de
Isaías 53, na minha opinião. Quando íamos a Nazaré, levávamos
os estudantes, é claro, à Igreja da Anunciação. Mas eu não
estava tão entusiasmado com a Igreja da Anunciação como
estava com esta pequena igreja. Você sai da Igreja da
Anunciação. Você vira à direita. Você passa por um Shuk, um
mercado. Depois, há esta igreja dos cruzados sobre o local onde
estava a sinagoga onde Jesus lê Isaías 61 da Bíblia. Este é Lucas
4:19. Quero dizer, estou me alongando um pouco aqui, mas
chamo de Jesus abrindo seu chamado de missão. Este é o
Salvador abrindo Seu chamado missionário. Ele está em Nazaré.
É a cidade natal dele. Eles sabem que Ele é o filho do
carpinteiro. É claro, ele lê estes incríveis versos onde ele
expõe... Basicamente, esta é a missão d'Ele. John, você se
importaria de ler...

John Bytheway:

00:17:46

Eu adoraria ler isto. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:17:47

Você poderia ler os versos 1 e 2? Então, vamos falar sobre isso.
Mas temos que ler três. Temos que ler alguns desses outros
versos. Por favor.

John Bytheway:

00:17:55

Estou feliz por estarmos lendo isto em nosso manual "Venha me
seguir". Ele menciona especificamente este versículo na
declaração de abertura. Ele diz: "Cedo, em Seu ministério
terreno, Jesus Cristo visitou uma sinagoga em Nazaré, a aldeia
onde Ele foi criado. Lá Ele ficou de pé para ler as escrituras,
abriu o livro de Isaías, e leu o que agora conhecemos como
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Isaías 61:1-2. Ele então anunciou: "Este dia é o dia em que esta
escritura se cumpriu em seus ouvidos". "
John Bytheway:

00:18:21

Quando eu preparo isto na minha aula, gosto de perguntar-lhes:
"Qual é o melhor verso do Antigo Testamento que você pode
pensar para descrever o Salvador? Eu nem sei o que é. Então,
eu sempre digo: "Bem, não temos que procurar porque Jesus
escolheu o versículo para nós. Ele escolheu aquele para
descrevê-Lo. O ministro lhe deu o...ou provavelmente Ele o
pediu. Isto é o que Ele leu. Isaías 61:1: "O espírito do Senhor
Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar
boas novas aos mansos". Ele me enviou para amarrar os de
coração partido, para proclamar a liberdade aos cativos e a
abertura da prisão aos que estão presos, para proclamar o ano
aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para
confortar todos os que choram".

Dr. Ross Baron:

00:19:10

Uau! Uau! Quero dizer, há tanta coisa aqui em termos da
missão do Salvador. "O espírito do Senhor Deus está sobre
mim". Acho que precisamos ter certeza de que entendemos. Em
João 3:34, "O Salvador..." Bem, João está falando: "Porque
aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus", e depois esta
frase: "Porque Deus não lhe dá o Espírito por medida".

Dr. Ross Baron:

00:19:40

Agora, há uma tradução de Joseph Smith em João 3:34: "Porque
Deus não lhe dá o Espírito por medida, pois ele habita nele até
mesmo a plenitude". O Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
Precisamos perceber que o Salvador em Colossenses 1 e 2 fala
do Espírito Santo e do Pai que habita na medida em que o Pai
pode enviar Seu espírito com o Salvador de uma maneira
magnífica para poder fazer as coisas que Ele poderia fazer.

Dr. Ross Baron:

00:20:13

Então, Ele é o ungido do Senhor. Quando falamos sobre o
ungido do Senhor, podemos falar sobre o profeta. Mas, em
última análise, estamos falando de Jesus. Isto vai para o grego
Christos, que, essencialmente, é o Messias hebreu, que ambos
têm a ver com o fato de que você é o ungido. Você é o ungido.
Ele é o ungido para nos salvar. O que Ele vai fazer? Eu amo estes
versos. Ele vai pregar. Ele vai amarrar. Ele vai proclamar a
liberdade. Ele vai abrir as portas da prisão. Ele vai proclamar, e
Ele vai consolar. A quem Ele vai fazer isso? Estes são os belos
paralelos: os mansos, os de coração partido, os cativos, os que
estão presos, e todos aqueles que choram. Todos estão
incluídos.

Dr. Ross Baron:

00:20:53

Não sei quanto a vocês, mas quando ensino 3 Nephi 11 e
quando o Salvador... Ou o 3 Néfi 17. Bem, 11 e 17. Mas em 17,
Ele diz: "Algum de vocês está aflito de alguma forma? Venham
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até mim. Eu penso: "Bem, posso não estar parado ou mutilado,
mas estou indo.
Hank Smith:

00:21:10

Sim. Acho que foi "ou de qualquer outra forma".

Dr. Ross Baron:

00:21:15

De qualquer maneira, eu vou. Pode ser o meu coração. Poderia
ser a minha mente. Qual é o hino? A ferida escondida. Eu vou
subir. Eu vou subir. Não há ninguém que fique aqui fora em
termos de a quem o Salvador irá ministrar se você quiser ser
ministrado. Esta é a missão dele. Isto é algo incrível para refletir
sobre quem é o Salvador, para consolar a todos a lamentar.

John Bytheway:

00:21:41

Quando começamos, conversamos antes de apertarmos o
botão de gravação sobre isso, esperávamos que as pessoas
sentissem a influência curativa do Senhor. Se elas pensam em
Deus como leis e mandamentos e julgamento, sim, isso faz
parte disso. Mas aqui, quando Jesus escolheu o versículo... Mas
no Lc 4, onde Ele lê isto. Diz: "Para curar os de coração partido".
Penso em todas as coisas que o Salvador queria anunciar
quando Ele chegou lá, Ele veio para curar os corações
quebrantados. De todas as coisas que Ele poderia ter dito, Ele
escolheu estas belas palavras para que Isaías anunciasse Seu
ministério. Mas esse era o costume. A sinagoga... Você leu um
verso. Mas então, não se sente e faça um comentário.

Hank Smith:

00:22:22

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:22:22

Você vai comentar.

John Bytheway:

00:22:23

O que aconteceu lá?

Dr. Ross Baron:

00:22:24

Bem, Lucas 4 é incrível porque Ele diz: "Este dia é esta escritura
cumprida em seus ouvidos". Eles não gostam disso. Uma das
razões pelas quais eles não gostam é quando Ele termina o
Sermão da Montanha, o comentário que Mateus faz, que é
judeu... Ele faz o comentário que Ele os ensinou como alguém
com autoridade e não como os escribas. O que ele quer dizer
com isso é que escribas e rabinos sempre usarão outros rabinos
e comentários rabínicos para comentar. Mas Jesus não faz isso.
Ele é sua própria autoridade. O que Mateus está dizendo é que
Ele ensinou como tendo autoridade, o que significa que Ele não
precisa de um rabino para apoiá-lo.

Hank Smith:

00:23:06

Ele não vai obter uma referência. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:23:08

Ele não precisa de uma referência. Ele é a referência. Ele é a
Palavra. Quando estão todos naquela sinagoga... E você pode
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imaginar o espírito que você deve ter sentido. Na verdade,
Lucas, creio que 4 diz: "Seus olhos estavam fixos nEle". Depois,
Ele diz: "Neste dia, a Escritura se cumpre em seus ouvidos". Eu
sou isto aqui mesmo. Este sou eu. Mas então, eles querem leváLo ao cume de uma colina. Eles querem matá-Lo. É claro, Ele
desmaia. Ele passa por entre eles. O que é realmente
interessante em termos da dinâmica... Ele essencialmente deixa
Nazaré e se muda para Cafarnaum. Então, Cafarnaum se torna
o...
Hank Smith:

00:23:44

Sede central.

Dr. Ross Baron:

00:23:45

...a sede inicial da igreja, que fica na parte norte do Mar da
Galileia. Eu adoro isso: como ele deixa Nazaré. Ele basicamente
tem que deixar Nazaré e depois faz de Cafarnaum a plataforma
a partir da qual ele então pregará o evangelho. É por isso que
isso é tão significativo lá.

Hank Smith:

00:24:02

Eu acho que estes versos são tão críticos. Espero que nossos
ouvintes vão lê-los por si mesmos. Isaías 61:1 e 2. Vá lê-los. Leia
devagar como João fez lá. Pense em todas estas belas palavras e
em como Isaías as reuniu. João, eu queria apenas ler um pouco
mais do manual. Quem quer que tenha escrito o manual desta
vez, eu tenho que dar um grito porque é lindo. Ele diz: "Isto,
como muitas outras profecias de Isaías, continua a se cumprir
em nossos dias. O Salvador continua a curar todos os de
coração partido que vêm a ele. Há ainda muitos cativos aos
quais a libertação deve ser pregada. Há um futuro glorioso a ser
preparado, um tempo em que o Senhor criará novos céus e
nova terra e fará brotar retidão e louvor diante de todas as
nações". Essas são as duas citações de Isaías. Então, esta última
frase, "Ler Isaías abre nossos olhos para o que o Senhor já fez, o
que está fazendo e o que ainda fará por seu povo".

Dr. Ross Baron:

00:25:02

Hank, eu adoro o que você disse, se me permite, sobre ler
devagar. Eu ensino uma aula de hebraico e passarei um dia em
um verso. Os alunos, no início, serão como: "Meu Deus, quem
pode passar um dia em um verso? Não estou dizendo que
devemos ler todas as escrituras dessa maneira. Mas às vezes,
vamos a uma aula de doutrina evangélica. É como: "Hoje, vamos
fazer Jeremias 1-47". Não, você não vai. Não, você não vai. Na
verdade, você não vai fazer Jeremias 1-47.

Dr. Ross Baron:

00:25:30

Acho que o que você disse: Eu amo essa idéia. Tomemos Isaías
61. Leia esses dois versículos. Diga isso. Analise-a. Pense sobre
isso. Pense nisso. Haverá um espírito que acompanhará isso.
Haverá realmente. Talvez não tenhamos que entrar o volume.
Mas, rapaz, isto é poder. Eu amo, John, o que você disse. "Qual
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é seu Antigo Testamento favorito na Escritura sobre Jesus?
Bem, Jesus está lhe contando sobre Sua escritura favorita do
Antigo Testamento sobre Ele. Ele a escolheu". Se alguém
estivesse dizendo: "Uau! Está bem, posso fazer dois versículos
em Isaías. Deixe-me...". Bem, estes seriam campos ricos e
férteis. Eu adoro a idéia do manual. Ela foi e está sendo
cumprida e continuará a ser cumprida.
John Bytheway:

00:26:12

Parte do surpreendente sobre Isaías é que...

Hank Smith:

00:26:15

Passado, presente e futuro. Sim.

Dr. Ross Baron:

00:26:17

Sim. Ainda está indo. Bruce R. McConkie disse: "Isaías é, acima
de tudo, o profeta da restauração". A primeira vez que ouvi isso,
pensei: "O quê?". Mas muitas destas coisas ainda estão sendo
cumpridas e ainda estão em andamento. Isso nos ajuda a ver
Isaías dessa maneira. Isto ainda é relevante hoje em dia.

Dr. Ross Baron:

00:26:36

Bem, 2 Néfi 6:4 nos diz que ele diz que vê as coisas como elas
realmente são e como elas realmente serão, como elas estão
por vir. Isso é exatamente o que está certo. Néfi também foi
capaz de aproveitar isso. Mas eu adoro esta conversa e o
comentário para levá-la devagar. Está tudo bem. Nem sempre
temos que ler 17 capítulos. Pegue dois versos e vá devagar. Isso
é uma coisa linda.

John Bytheway:

00:26:58

Podemos ler também o verso 3?

Hank Smith:

00:26:58

Sim, eu ia dizer. Você quase pensa: "Oh, eu gostaria que ele
pudesse ter continuado a ir lá em Nazaré.

Dr. Ross Baron:

00:27:03

Sim. Por favor.

John Bytheway:

00:27:04

"A um ponto que os que choram em Sião lhes dêem beleza para
as cinzas". Isso é poesia.

Dr. Ross Baron:

00:27:12

Sim. Isto é lindo, certo?

John Bytheway:

00:27:13

"O óleo da alegria pelo luto, a veste de louvor pelo espírito do
peso; para que fossem chamadas árvores da justiça, o plantio
do Senhor; para que Ele fosse glorificado".

Hank Smith:

00:27:26

Meu Deus.

Dr. Ross Baron:

00:27:26

Meu Deus. Sim. Verso três.

John Bytheway:

00:27:29

É poesia.

Isaiah 58-66 Parte 2 followHIM Podcast Página 13

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

Dr. Ross Baron:

00:27:30

É uma das melhores poesias. É uma das melhores. É rica. É
incrível.

John Bytheway:

00:27:38

É incrível que Deus possa fazer isso: para pegar algo como
cinzas e transformá-lo em beleza, pode pegar alguns dos... O
que eles dizem? Doce são os usos da adversidade. Algumas das
coisas mais difíceis podem resultar em belas bênçãos. Deus é
tão bom em fazer isso quando nos voltamos para Ele. Eu sei que
ouvi Elder Hafen usar essa frase em uma de suas conversas
sobre beleza em troca de cinzas. Quando vi beleza por cinzas,
pensei no Ancião Hafen ali.

Dr. Ross Baron:

00:28:09

A propósito, eu também pensei em Elder Hafen, quando você
disse isso. A idéia da veste de louvor pelo espírito do peso.
Vivemos em um mundo de sarcasmo, um mundo de críticas, de
encontrar falhas, e essa idéia da veste de louvor. Acho que o
Élder Maxwell costumava falar sobre esta frase, "a veste de
louvor", ao invés do espírito do peso. Então, se me permitem,
que eles possam ser chamados de árvores de retidão: Eu amo
árvores. Pensei uma tonelada sobre isto. Eu quero ser uma
árvore de retidão. Eu quero ser o plantio do Senhor. Eu penso
em Russell M. Nelson. O homem é um enorme carvalho cujas
raízes descem até o centro da terra. Ele é literalmente um paubrasil. Eu escrevi algumas coisas sobre as árvores. As árvores
sempre crescem em direção à luz. Árvores requerem oposição
para prosperar. As árvores são melhor cultivadas nas florestas,
não isoladas. As árvores tiram força das gerações anteriores de
árvores. Vocês sabiam disso? Marlin Jensen, você se lembra do
Élder Marlin K. Jensen?

John Bytheway:

00:29:19

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:29:19

Ele deu uma palestra onde discutiu o bosque sagrado. Ele
mencionou a história... Estou parafraseando; que há alguns
anos atrás, eles tiveram esta idéia de limpar o bosque, livrar-se
de todas as árvores caídas, limpar o bosque para que os
visitantes pudessem ter bons caminhos limpos. Eles fizeram
isso. Começou a criar um caos no bosque. Na verdade, diminuiu
a vitalidade do que estava acontecendo no bosque sagrado.
Então, estes arboristas apareceram e pensaram: "Bem, sim".
Você não pode fazer isso".

John Bytheway:

00:29:53

Para que você fez isso?

Dr. Ross Baron:

00:29:53

Por que você faria isso?"

Dr. Ross Baron:

00:29:55

"Bem, queríamos limpá-lo".
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Dr. Ross Baron:

00:29:56

Eles disseram: "Não, não, não, não, não". A geração anterior de
árvores que morreram, na verdade, fornecem nutrição e
crescimento ricos e ricos para estas árvores mais jovens".

Dr. Ross Baron:

00:30:09

As árvores tiram força das gerações anteriores de árvores. As
árvores dão frutos. As árvores dão sombra. Árvores. Apontam
para cima. As árvores utilizam o poder do sol para fornecer
oxigênio para a vida.

Dr. Ross Baron:

00:30:23

Árvores da retidão... Oh, minha palavra! Aqui está a missão do
Salvador versículos 1 e 2. Vou fazer o luto em Sião. Estou
arrependido. Vou buscar beleza para as cinzas. Vou buscar óleo
de alegria. Vou pegar a veste de louvor. O que isso resulta?
Significa que Hank e John se tornam árvores de retidão, o
plantio do Senhor. Agora, outras pessoas... "Estou um pouco
fraco na minha fé. Mas eu posso ficar sombreado debaixo da
sua árvore. Posso usar temporariamente sua arborização...."
Isso não é uma palavra, "para abençoar minha vida". O Salvador
diz: "Você vai ser a luz do mundo". Você vai ser o sal da terra".
Você vai ser fermento. Bem, esta é outra: árvores de justiça; o
plantio do Senhor.

John Bytheway:

00:31:07

Anos atrás, eu li este livro sobre o ensino. Não consigo me
lembrar do autor. Mas este cara estava falando sobre tentar
ensinar seus filhos. Um dos capítulos favoritos de Hank que ele
menciona com freqüência é Jacob 5, a alegoria dos Zenos.
Finalmente, esta criança, neste momento de inspiração como o
pai está tentando fazer nesta noite em casa sobre Jacob 5... Ele
diz: "Ah, entendi. Árvores são pessoas", porque, uma e outra
vez, o Senhor da vinha diz: "Me entristece que eu perca esta
árvore". Árvores são pessoas". Então, você vê Isaías até mesmo
tendo o Senhor como lenhador em um caso. Ele virá e
derrubará os poderosos, os cedros do Líbano. Há árvores
poderosas, mas árvores de retidão. A nota de rodapé está lá,
Hank, guia tópico, Vineyard of the Lord. Eu pensei em você
porque sei como você ama Jacob 5.

Hank Smith:

00:31:59

Eu fiz. Eu não amava quando era criança. Era tão longo. Era um
daqueles em que se pensava: "Vamos ficar aqui o dia todo".

John Bytheway:

00:32:05

Isaías também faz isso. Isaías 5 é um...

Dr. Ross Baron:

00:32:07

Sim. 2 Nephi 15. Isaías 5.

John Bytheway:

00:32:09

O que mais eu poderia ter feito pelo meu vinhedo? Parece o
Jacob 5. "Me entristece perder qualquer árvore". Eu gosto
disso.
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Hank Smith:

00:32:16

Sim, aposto que Elder Oaks gosta deste aqui. Você não acha? As
árvores da retidão.

John Bytheway:

00:32:20

Sim. Provavelmente, o presidente da filial. Isso é bom, Hank.

Hank Smith:

00:32:23

Obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo ao FollowHIM.

John Bytheway:

00:32:30

Não. Mas obrigado por isso, Ross. Sinto muito. Obrigado por
isso. Eles crescem em direção à luz. Eles se beneficiam das
gerações anteriores.

Hank Smith:

00:32:37

Sim, há tanta coisa lá.

Dr. Ross Baron:

00:32:39

Eles crescem em direção à luz. Eles exigem oposição para
prosperar. Eu sei que você deu um desconto de tempo para as
mulheres onde falou sobre esse cara que tinha a planta da
armadilha da Vênus ou algo assim em sua ala.

John Bytheway:

00:32:49

Oh, meu Deus! Isso mesmo.

Dr. Ross Baron:

00:32:50

Você falou sobre água pura. Pura luz. Tem que ter adversidade.

John Bytheway:

00:32:54

Tem que ter um período frio, ele o chamou, irmão Wilson, em
minha ala. Obrigado, Irmão Wilson.

Dr. Ross Baron:

00:33:00

Árvores que requerem oposição... Elas são melhor cultivadas,
em florestas não isoladas. Às vezes, eu recebo essas crianças.
Como, "Irmão Barão, estou na irritante primeira ala".

Dr. Ross Baron:

00:33:11

Eu sempre digo: "Fantástico, isso é tão bom que você está em
uma ala irritante".

Dr. Ross Baron:

00:33:15

Eles dizem: "O que você quer dizer?"

Dr. Ross Baron:

00:33:16

Eu disse: "Escute, a ala e sua família são o laboratório onde você
pode desenvolver fé, virtude, conhecimento, temperança,
paciência, bondade fraterna, piedade, caridade, humildade e
diligência. Você não os recebe isoladamente".

Dr. Ross Baron:

00:33:30

Eu amo este aqui. "Eu simplesmente subo a uma montanha. Eu
levo minhas escrituras, e é lá que sou espiritual". Sim, é claro,
lamechas. Quem não seria espiritual sozinho no topo de uma
montanha? Mas vá morar numa ala e vá se associar com
pessoas que você de outra forma não associaria com pessoas.
Vá ter adolescentes, e agora viva o evangelho de Jesus Cristo. É
lá que você vai desenvolver esses atributos. A idéia de árvores
de retidão... As árvores não crescem bem isoladas. Elas
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precisam estar com outras árvores porque elas fornecem
alguma dessa oposição. Eu adoro isso. Eu quero ser literalmente
o plantio do Senhor. O plantio do Senhor é apenas... É incrível.
Dr. Ross Baron:

00:34:11

Mais uma vez, olho para a primeira presidência, Dallin H. Oaks e
Henry B. Eyring com o Presidente Nelson. Eles são árvores de
retidão. Eles são o plantio do Senhor. Espero que eles não
fiquem ofendidos com isso. Não quero dizer que isso seja de
forma alguma irreverente. Quero dizer, isso é um elogio
absoluto para eles.

Dr. Ross Baron:

00:34:27

Se olharmos para o versículo 10, temos estas belas idéias que o
Senhor continuará enfatizando aqui. "Eu me regozijarei muito
com o Senhor". Minha alma se alegrará em meu Deus". Ele fez
todas estas coisas por nós. Nós temos a missão de Jesus. "Pois
Ele me revestiu com as vestes da salvação". Ok. Eu estou
vestido. "Ele me cobriu com o manto da justiça".

Dr. Ross Baron:

00:34:53

Kafar... Eu sei que vocês falaram sobre isso no podcast "Venha
me seguir" até agora, que estamos sendo cobertos, o que
essencialmente é a palavra hebraica para expiação. Yom Kippur
é o dia da cobertura. Vocês falaram da Alma 42. Mas eu
também amo Alma 34. "Se eu não me arrepender, estou
exposto". Se eu me arrependo, estou cercado". Nua versus
vestida, apenas maneiras diferentes de dizer. Aqui ele está
dizendo que eu estou vestido com as vestes da salvação. Eu me
cobri com o manto da justiça. Como? "Como uma noiva se
adorna com ornamentos e como uma noiva se adorna com sua
jóia".

Hank Smith:

00:35:33

Uau!

Dr. Ross Baron:

00:35:34

Novamente, esta bela poesia de mim virando-me da
transgressão, aceitando o que o Salvador me ofereceu: Sua
missão. Agora, estou recebendo tudo o que ele disse no
versículo três: "Enquanto me mudo para o Salvador, e Ele me
cobre". É apenas mais uma maneira de dizer que recebo beleza
por cinzas, óleo de alegria por luto, e vestes de louvor pelo
espírito do peso. Ele está apenas reiterando o que está dizendo.
Estamos aprendendo mais e mais. Estamos sendo persuadidos a
acreditar mais no Senhor, nosso Redentor. Acho que é isso o
que está acontecendo lá.

Hank Smith:

00:36:09

Soa um pouco como o Ammon. "Eu me gabarei de meu Deus".
Regozijar-me-ei muito em meu Senhor".
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Dr. Ross Baron:

00:36:15

Adoro isso. Em Isaías 62, se você não se importa, às vezes gosto
de olhar... Então o que Deus está me pedindo para fazer? Aqui
está a missão do Salvador. Aqui está uma missão profética. Aqui
está o destino final da igreja. Isto é o que vai acontecer com
Zion. Mas o que eu preciso fazer? Você vai para 62. No versículo
10, acho que o Senhor dá este verso rápido. Acho que é um
lindo versículo sobre o que devo fazer. Hank, você não se
importaria de ler isso?

Hank Smith:

00:36:47

62:10. "Vá em frente! Atravesse os portões. Prepare o caminho
do povo. Atravesse! Atravesse a rodovia. Recolham as pedras.
Levantem um padrão para o povo".

Dr. Ross Baron:

00:36:58

Uau! Isaías tem um dom. Em um verso, ele me deu algumas
coisas ótimas. É o imperativo: "Vá em frente! Atravesse!" O que
eu vou passar? Eu vou atravessar os portões. Agora, eu sei que
Isaías estava escrevendo em 747 a.C. Gates. Shaar
HaRachamim. Sha'ar é portão. É o ponto crítico de qualquer
cidade. É o caminho pelo qual você entrou. Quero sugerir-lhe
que ele está usando isto como uma metáfora dupla. Que o
portão está literalmente entrando em convênios com nosso Pai
Celestial.

Dr. Ross Baron:

00:37:32

Antes de poder realmente ajudar no trabalho, tenho que entrar
pelo portão. Tenho que participar das portarias. "Atravesse!
Atravesse!". Isso é imperativo. É um formulário de comando. O
que eu devo passar? Atravessar os portões. Você tem que
entrar nas portarias. Assim que eu passar, posso agora preparar
o caminho do povo. Agora vou me voltar para os outros. Como
vou fazer isso? Tenho que tornar a rodovia mais suave para as
pessoas, recolher as pedras, e depois tenho que levantar o
padrão. Tenho que ser um proclamador da verdade.

Dr. Ross Baron:

00:38:06

Amo o departamento missionário: amar, compartilhar e
convidar. Como faço para elevar um padrão para o povo? Eu
amo meus vizinhos. Compartilho organicamente o evangelho
sempre que tenho uma oportunidade, e convido. É assim que
eu faço. Como faço para levantar a estrada e recolher as
pedras? Acredito que por eu me arrepender, por eu ser uma
pessoa melhor. Não tenho que me preocupar com outras
pessoas. Vou atirar as pedras na rodovia até... Eu tenho que me
tornar uma pessoa melhor. Adoro olhar alguns desses versos
em termos do que podemos fazer. Acho que isso é super
prático.

Hank Smith:

00:38:39

Eu estava lendo na versão contemporânea em inglês.
Conversamos sobre o uso de nossas ferramentas de antemão.
Diz: "Povo de Jerusalém, abram seus portões". Conserte o
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caminho para a cidade, e limpe-o de pedras". Levantem uma
bandeira para ajudar as nações a encontrar seu caminho". Eu
gosto disso.
Dr. Ross Baron:

00:38:56

O mesmo aqui.

Hank Smith:

00:38:57

Ajudar as pessoas a encontrar seu caminho.

John Bytheway:

00:38:59

A idéia de um padrão sempre foi fascinante para mim porque
você é convidado a falar em uma noite de padrões. Você pensa:
"Estou falando sobre o padrão de basquete? Do que estou
falando?"

Hank Smith:

00:39:08

Qual é o padrão?

John Bytheway:

00:39:09

A idéia disso, de ser uma bandeira ou uma bandeira que diz:
"Este é o lado de quem eu estou. Este é quem eu represento.
Este é quem eu sou como pessoa, ou este é meu povo, e para
elevar esse padrão". O oposto de ficar de pé é encolher ou
ceder ou murchar ou transigir. Defender algo... Eu adoro a idéia
de "elevar um padrão". Gosto dessa bandeira, um estandarte
em outro lugar, provavelmente. Aqui é o ponto de encontro, ou
aqui é quem somos, e aqui é onde vamos nos reunir para que
possamos marchar. Adoro a idéia de um estandarte como uma
afirmação do tipo "isto é quem somos".

Dr. Ross Baron:

00:39:47

É intransigente. É o ponto de encontro. Há um certo
descomprometimento. Neste momento, o mundo odeia isso.
Até mesmo muitos de nossos alunos estão preocupados com
isso. Mas o que você disse. Não há encolhimento. Não há
compromisso. É o padrão. A propósito, novamente, voltando a 2
Néfi 26:24, Hank, porque esse será o benefício para os filhos dos
homens. Isso nos abençoará.

Hank Smith:

00:40:17

Até diz no versículo 12: "Você será procurado". As pessoas
querem esse padrão.

Dr. Ross Baron:

00:40:22

A propósito, esse padrão que vemos, obviamente, poderíamos
falar sobre alguma da natureza, mas a proclamação da família é
um padrão. Eu adoro, John, como você disse isso. É
intransigente. É um ponto de encontro.

John Bytheway:

00:40:34

Deixe-me dar uma nota de rodapé para isso. Este foi um tema
da juventude há alguns anos atrás. Seção 115 da Doutrina e
Convênios 5: "Levanta-te e brilha, para que a tua luz seja um
padrão para as nações".
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Hank Smith:

00:40:48

Incrível. Isso é perfeito. Ross, estou olhando para o resto dos
capítulos aqui, 63-66, e de acordo com os títulos dos capítulos,
pelo menos, estamos falando da Segunda Vinda. Isso é
verdade?

Dr. Ross Baron:

00:41:04

Nós somos. Não estamos falando apenas da Segunda Vinda.
Estamos falando do derradeiro triunfo de Sião: falar sobre a
Segunda Vinda. Também estamos falando sobre o milênio. Eu
gostaria de comentar apenas sobre Isaías 63. Os primeiros
versos são como uma pergunta e resposta. Depois, o Salvador
faz este, penso eu, comentário realmente importante no
versículo 3. "Eu pisei no lagar sozinho". Das pessoas, não havia
nenhuma comigo, pois as pisarei com minha raiva e as pisarei
com minha fúria". O sangue deles será aspergido sobre minhas
vestes. Mancharei todas as minhas vestes".

Dr. Ross Baron:

00:41:37

Quando eu estava em Israel, e aqueles de vocês já estiveram,
vocês sabem que há estas enormes prensas de vinho. A idéia de
que uma pessoa pisaria uma prensa de vinho é ridícula. Eles
simplesmente não fazem isso. Isaías está fazendo uma imagem
estrondosa que teria ressoado com eles naquela época. Mas
talvez agora, as pessoas não entendam totalmente o que isso
significa. Eu adoro esta idéia de ele pisar no lagar sozinho. Se eu
pudesse ler da conferência geral do Élder Jeffrey R. Holland de
abril de 2009 intitulada "None Were With Me".

Hank Smith:

00:42:11

Eu me lembro disso. Sim, eu me lembro disso.

Dr. Ross Baron:

00:42:12

Sim. "Falo da viagem mais solitária já feita e das bênçãos
intermináveis que ela trouxe a toda a família humana. Falo da
tarefa solitária do Salvador de carregar sozinho o fardo de nossa
salvação". Há a idéia de "sozinhos". Ele diria, com razão. Então,
o Élder Holland cita Isaías 63:3: "Assim, por necessidade divina,
o círculo de apoio ao redor de Jesus fica cada vez menor. Ele
tinha que sentir o que era morrer, não apenas fisicamente, mas
espiritualmente, para sentir o que era ter o espírito divino se
retirando, deixando um sentimento totalmente abjeto,
desesperadamente sozinho. Porque Jesus percorre um caminho
tão longo e solitário, totalmente só, não temos que fazer isso".
Novamente, Elder Jeffrey R. Holland, None W were with Him,
abril de 2009, conferência geral.

Dr. Ross Baron:

00:43:04

Isso é tão poderoso. Então, a frase no versículo 9, em termos da
Segunda Vinda, mas também em termos do que Ele sofreu e do
que Ele fez, Isaías testemunha: "Em todas as suas aflições, Ele
foi afligido". Este é talvez um dos versos mais poderosos: que
em todas as suas aflições, Ele foi afligido. Então, é claro, temos
aqui as coisas da Segunda Vinda. Então, depois da Segunda
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Vinda, acho que esta idéia onde Ele vai nos testemunhar que,
sem dúvida, o senhor é nosso Pai. Que há esta idéia de que Ele é
nosso Pai.
Dr. Ross Baron:

00:43:41

Há uma tradução de Joseph Smith no versículo 17 que eu acho
que precisamos nos concentrar apenas por um segundo. "Oh,
Senhor". Estou lendo a Versão do Rei James. "Por que nos
fizeste errar nos caminhos e endureceste nossos corações de
teu temor, devolve por amor de teu servo as tribos da herança
divina". Então, a Tradução de Joseph Smith, nota A, "Oh,
Senhor, por que nos fizeste errar de teus caminhos e endurecer
nosso coração". Em outras palavras, somos nós que escolhemos
endurecer nosso coração, não o...

John Bytheway:

00:44:12

A agência.

Dr. Ross Baron:

00:44:13

Sim. Sim. Agência. Novamente, apenas Isaías 64 é esta, eu acho,
a eterna oração que os justos têm através dos tempos. A oração
é, naturalmente, "Oh, que tu rasgues os céus, que tu desças,
que as montanhas possam fluir para baixo na tua presença".

Dr. Ross Baron:

00:44:30

Eu alertaria seus ouvintes para a seção 133 da Doutrina e
Convênios, começando no versículo 40, indo, digamos, até o
versículo 53, Joseph Smith, em uma revelação, basicamente
reordenar e até mesmo refazer alguns dos versículos em Isaías
63 e 64. Eu acho que se alguém quisesse fazer isso ou por conta
própria, eu diria que não é uma correção tanto quanto é apenas
uma forma alternativa que o Senhor quer que vejamos. Será
que isso faz sentido?

Dr. Ross Baron:

00:45:05

Na seção 35 do D&C, quando Sidney Rigdon aparece com
Edward Partridge, logo após terem sido batizados em Kirtland,
no versículo 20, o Senhor dá uma revelação e diz que... "Sidney,
você deve escrever para ele", para Joseph e a Tradução de
Joseph Smith. "Você vai escrever para ele as coisas que estão no
meu seio para a salvação de meus santos e dos últimos dias".
Em outras palavras, acho que essa é uma das melhores
definições do que é a Tradução de Joseph Smith.

Dr. Ross Baron:

00:45:30

Às vezes as pessoas pensam: "Oh. Se eu tivesse o manuscrito
original, ele diria exatamente o que o JST diz". Talvez não
porque sejam essas coisas, o que Deus tem em seu seio para a
salvação de seus eleitos nos últimos dias. Quando olho para a
seção 133 e algumas das reelaborações de Isaías 63 e 64 e
algumas das reordenações dos versículos e até mesmo algumas
adições na linguagem, não acho que esteja necessariamente
dizendo que estavam erradas e que isto está certo. Só acho que

Isaiah 58-66 Parte 2 followHIM Podcast Página 21

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

isso é parte do que Deus tem para nós nos últimos dias como
resposta a isso, se não houver problema.
Hank Smith:

00:46:02

Ah, sim. Acho que essa é uma ótima maneira de descrever isso.

Dr. Ross Baron:

00:46:05

Sim. Então, versículo 8 do capítulo 64: "Mas agora, ó Senhor, tu,
nosso Pai". Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós
somos o trabalho da mão". Amém". Muito bem.

Dr. Ross Baron:

00:46:16

Agora, quero acrescentar algo se eu puder. Capítulo 65, a
tradução de Joseph Smith... As notas de rodapé do apêndice
não contêm o manuscrito completo da Tradução de Joseph
Smith. Eu estava olhando para a Tradução de Joseph Smith.
Quero compartilhar com vocês, e para seus leitores, se
quiserem usar o índice de citação, tem a Tradução de Joseph
Smith completa do Antigo Testamento. Não tenho certeza se
vocês estavam cientes disso, mas tem.

Dr. Ross Baron:

00:46:43

Isaías 65:1 diz: "Eu sou procurado por aqueles que não me
pedem". Sou procurado por aqueles que não me procuram". Eu
disse: "Eis-me! Contemplem-me para uma nação que não foi
chamada pelo meu nome"". Tenho lutado com esse versículo. O
que está acontecendo? Mas a tradução de Joseph Smith diz:
"Sou encontrado daqueles que me buscam. Eu dou a todos
aqueles que me pedem". Não me encontro entre aqueles que
não me procuram, ou que não perguntam por mim". Graças a
Deus". Graças a Deus". Oh, minha palavra.

Hank Smith:

00:47:18

Isso esclarece isso perfeitamente.

Dr. Ross Baron:

00:47:19

Não é assim? Quer dizer, é como: "Certo, estamos bem". Eu
simplesmente adoro isso. Eu só queria alertar seus ouvintes que
você pode olhar no índice de citação. A tradução de Joseph
Smith tem esse verso mudado. Acho que é super crítico,
portanto, se não houver problema.

Dr. Ross Baron:

00:47:36

Eu queria ver, se você quiser, o versículo 11 porque eu acho que
é um aviso para nós. Estamos antes da Segunda Vinda.
Queremos ser seu povo do pacto. "Mas vós sois aqueles que
abandonais o Senhor, que esqueceis minha montanha sagrada e
que preparais uma mesa para aquela tropa".

Dr. Ross Baron:

00:47:53

Agora, se você olhar para sua nota de rodapé para a tropa 11A,
é um ídolo. Acho interessante que o Senhor... Seu povo do
pacto O abandonou. Esquecem o templo, e fazem dos outros
deuses sua prioridade. Então, qual é o resultado?
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Dr. Ross Baron:

00:48:10

Vejam os versículos 13 e 14. "Portanto, assim diz o Senhor,
Deus: 'Eis que os meus servos comerão, mas vós tereis fome. Eis
que meus servos beberão, mas vós tereis sede". Eis que meus
servos se alegrarão, mas vós tereis vergonha". Eis que meus
servos cantarão de alegria de coração, mas vós chorareis de
tristeza de coração e uivareis de vexação de espírito".

Dr. Ross Baron:

00:48:29

Agora, não creio que estejamos falando de coisas físicas. Talvez
estejamos. Mas eu acho que estamos falando dos servos de
Deus que estão comendo o pão da vida. Estamos bebendo da
água viva. Estamos nos regozijando com o Deus de Israel. Em
outras palavras, não estamos envergonhados porque estamos
cobertos. Será que isso faz sentido? Que quando abandonamos
o Senhor, esquecemos seu templo e fazemos dos outros deuses
uma prioridade, recebemos conseqüências. Essas são algumas
das conseqüências que Isaías expõe. Os rebeldes vão ter fome,
sede, vergonha.

Hank Smith:

00:49:04

Você vai ter fome, sede, vergonha.

Dr. Ross Baron:

00:49:04

Você vai chorar por tristeza de coração e vexação de espírito.

Hank Smith:

00:49:07

Estes ídolos não podem lhe fornecer o que você está
procurando.

Dr. Ross Baron:

00:49:10

Sim, é exatamente isso. Novamente, falando sobre a Segunda
Vinda e indo para Isaías 66, há algumas coisas incríveis aqui. Há
uma profecia muito famosa em Isaías 66 e esta idéia de uma
nação nascer em um dia. Temos o versículo 7: "Antes que ela
tivesse chegado, ela trouxe à tona". Antes que sua dor
chegasse, ela deu à luz um filho homem".

Dr. Ross Baron:

00:49:39

Verso oito: "Quem já ouviu tal coisa? Quem já viu tais coisas?
Será que a terra será feita para gerar em um dia, ou nascerá
uma nação de uma só vez? Pois, assim que Sião chegou, ela
trouxe seus filhos à luz". Então o Senhor pergunta: "Devo eu
fazer nascer e não fazer nascer?" diz o Senhor: "Devo eu fazer
nascer e fechar o ventre?" diz teu Deus".

Dr. Ross Baron:

00:50:01

Analisei extensivamente os comentários proféticos sobre isso.
Spencer Kimball, Orson Pratt, Orson Hyde, Joseph Smith,
Brigham Young e outros falaram sobre como finalmente, na
Segunda Vinda, Gentios, Judeus e Lamanitas... Haverá uma
grande conversão em curso. Se eu puder, eu acrescentaria o
islamismo. Eu acrescentaria algumas dessas outras coisas. Eu
não finjo saber totalmente como isso vai funcionar. Mas ainda
acho que estamos na fase preparatória em termos de trabalho
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missionário em ambos os lados do véu. Acho que Isaías está
vendo um quadro maior, e acho que está em andamento agora.
Mas acho que vai realmente explodir na Segunda Vinda.
Dr. Ross Baron:

00:50:45

Eu acho que muitas pessoas pensam: "Oh, bem, não haverá
nenhum trabalho missionário na Segunda Vinda". Não, não,
não. Trabalho importante na Segunda Vinda, trabalho
importante no milênio. No dia do milênio, haverá também um
grande trabalho missionário. Brigham foi muito claro que
haverá aqueles que não são da nossa fé durante o milênio, por
quê? Porque a agência é sempre honrada. Ele passa. Ele começa
a falar sobre todas essas coisas.

Dr. Ross Baron:

00:51:08

Mas eu adoraria ter seus comentários e seus pensamentos. Ele
fala do versículo 15: "O Senhor virá com fogo com Suas
carruagens como um redemoinho para render sua ira com fúria
e Sua repreensão com chamas de fogo". Ao passar por tudo
isso, Ele conhece nossas obras". Mas depois o versículo 19:
"Pois eu porei um sinal entre eles". 3 Néfi 21, "O Senhor diz: 'Eu
te darei um sinal'".

Hank Smith:

00:51:38

Palavras do livro.

Dr. Ross Baron:

00:51:39

Sim. Estou falando sobre o Livro de Mórmon. Vou colocar um
sinal entre eles: o símbolo dos últimos dias, o sinal dos últimos
dias, o Livro de Mórmon. "Enviarei aqueles que escaparem
deles". Que frase interessante. "Aqueles que aceitarem o sinal e
fugirem do mundo serão enviados". Para onde vamos ser
enviados? "Tarshish, Pul, Lud, Tubal, Javan, as ilhas distantes,
aqueles que não ouviram a fama, nem viram a glória do
Senhor". Para fazer o quê? "Para declarar a minha glória entre
os gentios".

Dr. Ross Baron:

00:52:15

Então, o mais legal é o seguinte. Qual é realmente a oferta que
você e eu fazemos nos últimos dias? "Eles trarão todos os seus
irmãos para uma oferenda ao Senhor, de todas as nações".
Acho que se o Presidente Nelson estivesse aqui neste podcast,
ele diria de ambos os lados do véu.

Dr. Ross Baron:

00:52:34

Isaías 2, "Todas as nações fluem para a casa do Senhor", a casa
do Deus de Jacó. A palavra hebraica: todas as nações "fluem"
para dentro dela. Todas as nações fluem para dentro dela. O
que fazemos nos últimos dias? Ele nos dá um sinal. Aqueles que
aceitaram o sinal vão então para todas as nações. Então, o que
fazemos? Trazemos uma oferta ao Senhor. O que é a oferenda?
Pessoas de ambos os lados do véu. De onde? De todos os
lugares. De onde a trazemos? No meio do versículo 20, "Para
minha montanha santa, Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos
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de Israel trazem uma oferenda num vaso limpo para a casa do
Senhor". Penso que Jerusalém se torna uma cidade santa
substituta para todos os nossos templos sagrados, uma cidade
santa substituta para todas as nossas estacas de Sião, então o
que fazemos é trazer nossos filhos. Trazemos nossa família.
Trazemos a nós mesmos, e trazemos todos os outros dos dois
lados do véu como uma oferta santa. Essa é a exigência nos
últimos dias: para que possamos fazer isso. Adoro
absolutamente isso.
Hank Smith:

00:53:34

Ross, ele estava descrevendo algo muito semelhante no
capítulo 65:17. "Eu crio novos céus e uma nova terra". Alegre-se
e regozije-se para sempre pelo que crio". Pois eis que eu crio
Jerusalém, um regozijo" Adoro o versículo 19. "Regozijar-me-ei
em Jerusalém e alegrar-me-ei em meu povo, e a voz do pranto
não será mais ouvida". A voz do choro não será mais ouvida
nela, nem a voz do choro".

Dr. Ross Baron:

00:54:01

Bem, em Isaías 65, ele também se encaixa em algumas das
promessas de Deuteronômio em Deuteronômio 28. Isaías está
muito ligado a isso. Eles vão construir casas e viver nelas. Vão
plantar vinhedos e comer do fruto deles. Eles não vão trabalhar
em vão. Vão ser a semente dos abençoados. Vão ter oração e
revelação. Todas estas coisas estão ligadas às promessas que
Moisés deu. Ele disse: "Se vocês fizerem estas coisas, Deus será
o vosso Deus". Isaías parece estar explorando esta idéia de que
pré e pós-milenares, estas coisas também podem acontecer.

Dr. Ross Baron:

00:54:32

Estou interessado também em Isaías 66:3, onde, no final do
versículo 3, ele diz: "Sim, eles escolheram seus próprios
caminhos e sua alma se deleita em suas abominações". Eles
escolheram os seus próprios caminhos.

Dr. Ross Baron:

00:54:49

Se você pensa, mais uma vez, em livros, volte para Isaías 2,
onde ele falou sobre "todos andam à sua maneira, mas nós
vamos ao templo, assim aprendemos os caminhos do Senhor".
Eles escolheram seus próprios caminhos. Então, o que ele diz?
Verso 4? "Então eu também escolherei seus delírios e trarei
seus medos sobre eles". Por quê? "Porque quando eu liguei,
ninguém respondeu. Quando eu falei, eles não ouviram". Este
também é um tema em Isaías, começando em Isaías 50:2, por
onde Ele passa. Depois, aqui, em Isaías 66, e também traz à
tona esta idéia de "Ele continua chamando, e as pessoas não
respondem". Eu acho que Ele está chamando... Lembra-se da
seção 43 da Doutrina e Convênios? Todas as vozes possíveis. Ele
está usando todas as vias possíveis para chamar as pessoas para
Ele. Ele vai medir Sua misericórdia e Seu amor e Sua justiça de
acordo com nossa capacidade, eu acho, e nossa oportunidade
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de ouvir. Mas algumas pessoas já ouviram e rejeitaram. Esta
idéia no final do versículo 3... Eles escolheram seus próprios
caminhos. Eu não sei. Acho que vocês, irmãos, ouviram esta
frase: "Vocês ouvem".
Hank Smith:

00:55:59

Sim.

Dr. Ross Baron:

00:55:59

Você já ouviu essa frase.

Hank Smith:

00:56:00

Ah, sim.

Dr. Ross Baron:

00:56:00

Você o faz. Tive um filho na minha turma que disse isso
recentemente. "Você faz você". Eu disse: "Eu discordo 100%
disso". Eu não quero me fazer. Eu sou coxo. Eu estou caído. Eu
quero fazer o que Jesus quer que eu faça. É isso que eu quero
fazer porque posso estar errado. Você o faz. Eu sou péssimo em
saber exatamente o que preciso e o que quero. Eu quero o que
Deus quer para mim. Na verdade, é por isso que sou um
membro. É por isso que estou em convênios porque quero o
que Deus quer. Eu quero uma direção profética. Eu quero
ordenanças e convênios. Eu quero isso. Eu quero escolher o
caminho de Deus. Até mesmo o Salvador, o último exemplo,
teve que se curvar. Ele não queria fazer isso. Ele queria fazer a
vontade do Pai.

John Bytheway:

00:56:46

Eu disse à minha turma: "Jesus nunca disse que você o faz". Ele
disse: "Você me faz".

Dr. Ross Baron:

00:56:51

Exatamente.

John Bytheway:

00:56:51

Ele disse: "Que tipo de homens devíeis ser como eu sou?"

Dr. Ross Baron:

00:56:55

Amém.

John Bytheway:

00:56:56

Mas o que você acabou de dizer acrescenta outra dimensão. Eu
faço apenas as coisas que agradam ao Pai. A primeira coisa que
ele disse quando apareceu para os justos no novo mundo. "Eu
fiz a vontade do Pai desde o início".

Hank Smith:

00:57:10

Sim. Ross, eu adorei o que você disse. O Senhor está suplicando
para ser escolhido. Ele não quer castigar. Isso é 66:16. O Senhor
implora com toda a carne.

Dr. Ross Baron:

00:57:22

Deus quer que nós O queiramos. Ele nos chama de todas as
maneiras possíveis. Quer dizer, literalmente nos chamando.
Mas depois, há esta tristeza. Nós temos esta tristeza. "Eu liguei,
mas ninguém atende. Eu tentei. Eu tentei". Isto remonta a Jacob
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5. "O que mais eu poderia ter feito?" A propósito, quando chego
a isso em Jacob 5 com meus alunos. Eu digo: "Qual é a
resposta?". A resposta não é nada. Não há mais nada que você
pudesse ter feito.
John Bytheway:

00:57:52

O mesmo, em Isaías 5. É: "O que mais eu poderia ter feito?".

Dr. Ross Baron:

00:57:56

Nada.

John Bytheway:

00:57:56

A mesma coisa.

Dr. Ross Baron:

00:57:59

Estes versos falam deste belo dia milenar. Mas eu amo a idéia
da oferta que trazemos nos últimos dias, somos outros filhos de
Deus, e que desperdiçamos e desgastamos nossas vidas para
servir o Salvador, para ministrar, amar, compartilhar e convidar,
para unir a família de Deus, para viver o Evangelho de Cristo em
nossas próprias vidas. Esta é a mensagem de Isaías. Lembre-se,
o Élder Uchtdorf acabou de dar esta bela coisa com o Ensinar o
Caminho do Salvador. Eles mantiveram os quatro pontos de:
amar seus alunos, ensinar a doutrina, ensinar pelo Espírito,
convidar ao aprendizado diligente. Mas eles acrescentaram... A
dominante não importa o que você ensina, ensina sobre Jesus
Cristo. Não importa o que você ensine, ensine sobre Jesus
Cristo. Isaías é o epítome disso, de 1-6. Ele ecoa através dos
tempos. Não importa o que eu ensine, eu vou ensinar sobre
Jesus Cristo.

John Bytheway:

00:58:57

Eu adoro dizer aos meus alunos: "Olhem o nome dele. Seu
nome significa que Jeová é a salvação, ou, em linguagem de
para-choque, Jesus salva". Abinadi o cita porque os sacerdotes
malvados pensavam que a lei salvava, a lei de Moisés salva.
Não. Então, ele o lê Isaías 53. Ia acrescentar, também, que há
aqui uma tristeza. Mas é do tipo: "Uau! O prazo... Na verdade,
ele chega. Na verdade aconteceu". Quando eu ensino 2 Néfi 28,
não há demônio. Não há inferno: todas essas mentiras que
Satanás conta. Eu sempre gosto de acrescentar... Aqui está
outra que não está lá dentro, mas eu gosto. Não há pressa.

Dr. Ross Baron:

00:59:32

Isso é ótimo.

John Bytheway:

00:59:34

Não, há porque, veja, eventualmente, será tarde demais. Vai ser
eternamente tarde demais. Realize seu ato enquanto ainda há
tempo.

Dr. Ross Baron:

00:59:44

Bem, e isso é um Elder Holland. Lembre-se, Elder Holland, ao
final de uma conversa, ele disse: "Há sempre tempo, desde que
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o mestre diga que há tempo". Apresse-se. O tempo está se
esgotando".
Hank Smith:

00:59:53

Sim.

John Bytheway:

00:59:54

Isso mesmo. Bem no final da palestra. Sim, é isso mesmo.

Hank Smith:

00:59:56

Ross, este tem sido um dia fantástico passando por estes versos
de Isaías, alguns destes capítulos que eu não posso dizer que
realmente entendi antes. Sinto que tenho uma compreensão.
Não é verdade, John? Apenas...

John Bytheway:

01:00:07

Oh, tem sido ótimo. Acho que tomei mais notas hoje do que há
muito tempo. Agora, estou motivado a voltar. Tenho que olhar
para isto novamente e tentar levar um pouco disto para dentro.
Mas muito obrigado, Ross. Incrível.

Hank Smith:

01:00:21

Ross, acho que nossos ouvintes estariam interessados em sua
jornada como santo dos últimos dias, como judeu crescendo em
uma família judia convertendo-se e tornando-se um santo dos
últimos dias, e também como um estudioso da Bíblia. Como tem
sido essa jornada?

Dr. Ross Baron:

01:00:35

Bem, eu lhe direi. Lembra-se que eu lhe disse que estava lendo
o Livro de Mórmon e Jesus, o Cristo, e todas essas coisas? Eu
estava tão entusiasmado. Isto era no sul da Califórnia, e eu vivia
no Vale de San Fernando na época. Fui a uma livraria cristã, sem
saber que eles não teriam livros sobre a igreja, exceto que eram
anti. Eu literalmente não sabia disso. Entrei e fiquei tipo: "Olá".
A senhora atrás do balcão dizia: "Eu adoraria ler livros sobre a
Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias". Ela apenas
me entregou um farol e disse: "Vá para aquela área escura ali".
Não, ela realmente não fez isso.

Dr. Ross Baron:

01:01:11

Fui a esta estante, e tudo era anti-cúmulo. Comprei três livros.
Eu os li. Eu tinha um bloco amarelo. Quero dizer, tenho 18 anos.
Eu não sou membro da igreja. Tirei minha caneta e comprei
estes livros anti-livros. Estou lendo-os. Há uma coisa
interessante. Eu tenho lido literatura anti-semita. Fui exposto a
isso em minha família, é claro, o Holocausto. Percebo que o
espírito do antisemitismo, o vitriolismo que existia era
semelhante. Lembro-me de pensar: "Uau! Esses caras são uns
malucos".

Dr. Ross Baron:

01:01:54

Eu ainda me lembro que havia três ou quatro perguntas. Eu li
estes três livros. Levei meu bloco amarelo. Havia cerca de três
ou quatro perguntas que eu realmente tinha. Fui até os
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missionários. Eu disse: "Ei, eu tenho estas três ou quatro
perguntas". Não foi super problemático. Eu consegui superar
isso.
Dr. Ross Baron:

01:02:11

Quando eu estava obtendo meu Ph.D., essencialmente em
filosofia e teologia, fui perguntado por membros da minha ala:
"Isto é difícil para você? Isto é difícil para sua fé?" Eu posso ser
totalmente honesto com você. Eu deixava as aulas com calafrios
porque dizia: "Joseph Smith, a restauração, responde a estas
perguntas". Eu saí literalmente com arrepios.

Dr. Ross Baron:

01:02:34

Vou lhe contar uma história. Eu tinha um amigo. Seu nome era
Royce Grubic: este cara grande e alto. Nós estávamos obtendo
nosso Ph.D.s juntos. Costumávamos voltar a pé para nossos
carros e estar juntos nas aulas. Ele diz: "Ross, eu sei porque
você faz isso".

Dr. Ross Baron:

01:02:46

Eu fiquei tipo: "Fazer o quê?".

Dr. Ross Baron:

01:02:47

Ele pensa: "Eu sei porque você está tão imerso no programa de
doutorado, e você lê tudo". É apenas mais uma flecha em sua
aljava para o mormonismo".

Dr. Ross Baron:

01:02:57

Eu fiquei tipo: "Royce, cara, isso é doce. Eu vou usar isso". Mais
uma flecha na sua aljava para o mormonismo. Eu literalmente
tento pegar tudo que aprendo e usá-la para construir o reino.
Eu amo seu ponto de vista. Oh, se você soubesse o que eu
sabia. Garanto-lhe que sei mais do que eles pensam que eu sei.
Garanto-lhe que o li. Não há nenhum novo argumento contra. É
tudo a mesma coisa. É tudo baseado em certas suposições e
certas premissas.

Dr. Ross Baron:

01:03:26

Sou de opinião que você nunca tem que se preocupar com a
verdade. Mas eu gosto de aprender certas habilidades. Quero
ser crítico na fonte e quero ser cuidadoso. Mas rapaz, se for
verdade, quero abraçá-la. Eu não vou ter medo disso. Mas ainda
tenho que pagar o preço. Tenho que conhecer meu texto.
Minha mensagem aqui é que isso não é porque sou um
estudioso ou não porque tenho um Ph.D.. É porque eu pago um
preço lendo meu texto, ouvindo as palavras dos profetas e
apóstolos e fazendo o meu melhor para entender a Palavra. Eu
acredito que o homem na Guatemala ou qualquer outra pessoa
no mundo pode fazer exatamente a mesma coisa.

John Bytheway:

01:04:04

Isso me ajuda. Acho que ajuda a todos os nossos ouvintes saber
que há por aí quem pagou esse preço. Ainda estamos todos
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trabalhando nisso. Mas é tão bom saber que existem aqueles
que leram tudo isso.
John Bytheway:

01:04:17

Eu me lembro de Robert Millet dizer que ele teria estudantes
para vir até ele. "Ei, você sabia sobre isso?"

John Bytheway:

01:04:22

"Sim, eu sabia disso".

John Bytheway:

01:04:23

"Oh, você faz? Oh, está bem".

John Bytheway:

01:04:25

Isso foi o suficiente porque eles sabiam que eu sabia disso. Eu o
estudei, e não é um quebra-cordos.

Dr. Ross Baron:

01:04:29

Certo. Eu sei que vocês pensaram sobre isso. Mas em John 6, é
claro, vocês sabem que Ele alimentou os 5.000. Eles querem
fazer dele um rei porque querem comida de graça. Então, Ele
diz, boom, "Exceto que vocês comem minha carne e bebem
meu sangue". Você não tem parte em mim", e então não
explica isso. Você pode imaginar, João, se você e eu fôssemos,
digamos, discípulos, eu iria até Pedro e diria: "Ei, Pedro. Mas
que diabos?"

John Bytheway:

01:04:58

Isso foi uma metáfora? O que foi isso?

Dr. Ross Baron:

01:05:01

O que está acontecendo? Eu acho que Peter teria dito: "Eu não
sei. Eu não sei".

Dr. Ross Baron:

01:05:06

"Bem, o que fazemos, Peter?"

Dr. Ross Baron:

01:05:09

"Você sabe o que nós fazemos? Seguimos Jesus porque Ele é o
Cristo".

Dr. Ross Baron:

01:05:15

"Eu não entendo totalmente. Peter! Peter! Eu não entendo
totalmente. Mas ele é o Cristo".

Dr. Ross Baron:

01:05:21

Além de ser alguém que pagou um preço no texto e além de um
preço que paguei em outras áreas, você tem que arranjar uma
testemunha e resolver isso em seu coração. Você tem que
conseguir uma testemunha pelo poder do Espírito Santo e
resolvê-la em seu coração. Eu estou estabelecido em meu
coração. Eu amo o Senhor. Eu amo seus profetas e apóstolos. Eu
amo a igreja. Eu amo esta conversa que estamos tendo.

Dr. Ross Baron:

01:05:46

Eu sempre digo aos meus alunos: "Olhe, você pode me fazer
qualquer pergunta na aula. Mas saiba uma coisa. Eu estou sob o
guarda-chuva da fé". Dou uma aula de filosofia a cada semestre
por causa do meu Ph.D. Sempre lhes digo no primeiro dia: "Na
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minha aula, estudaremos filosofia". Você saberá tanto quanto
qualquer pessoa sobre Kant ou Aristóteles ou Schopenhauer,
quem quer que estejamos estudando. Mas nós faremos isso.
Julgaremos os filósofos pelo evangelho, não o evangelho pelos
filósofos". Eles olham para mim. Eu digo: "Estamos entendidos?
Nunca vamos julgar o evangelho por Aristóteles. Mas vamos
julgar Aristóteles pelo evangelho". Eu respondo: "Não vamos
diminuir nosso rigor. Não vamos conhecer menos do que
alguém que estudou em Harvard". Vamos saber o mesmo". Mas
no final das contas, o que o evangelho de Jesus Cristo nos
ensina, supera todas essas outras coisas.
John Bytheway:

01:06:35

Estou me transferindo para Rexburg, Hank.

Hank Smith:

01:06:38

Obrigado, Dr. Ross Baron. Posso sentir o poder até lá em cima
em Rexburg. Posso sentir o calor do seu testemunho. Queremos
agradecer ao Dr. Baron por estar conosco hoje. Queremos
agradecer aos nossos produtores executivos, Steve e Shannon
Sorensen. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores,
David e Verla Sorensen. Esperamos que todos vocês se juntem a
nós na próxima semana. Estamos voltando com mais um
episódio do FollowHIM. Temos uma incrível equipe de produção
que queremos que vocês conheçam: David Perry, Lisa Spice,
Jamie Nielsen, Will Stoughton, Krystal Roberts, e Ariel Cuadra.
Obrigado à nossa incrível equipe de produção.
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Hank Smith:

00:05

Olá a todos. Bem-vindos aos Favoritos do FollowHIM. Se você
tem nos seguido este ano, você sabe que nós respondemos a
uma única pergunta de cada semana de aula. John, a lição desta
semana é sobre o último punhado de capítulos em Isaías. E
escolhemos uma pergunta de Isaías 58 onde Isaías diz:
"Precisamos chamar o sábado de deleite". E ainda assim, para
muitos de nossos ouvintes, especialmente nossos jovens
ouvintes, o Sábado não é tão deleitoso. João, como você ajuda
alguém que é um pouco mais jovem a dizer: "Eu quero tornar o
Sábado sagrado". Quero que seja um deleite, mas parece que
me deixa entediado". O que você faz? Como você ajuda alguém
a ver o Sábado como uma delícia?

John Bytheway:

00:46

Adoro a maneira como você fez a pergunta. Faça-o um deleite.
E acho que primeiro você toma uma decisão: "Vou fazer desta
maneira. Vou fazer meu Sabbath maravilhoso". Acho que
aprendi tanto com uma palestra, Hank, eu estava na BYU em
1990 e o Presidente Nelson era o Velho Nelson deu uma
palestra chamada Reflexão e Resolução. E minha memória está
nessa palestra, ele citou Ezequiel 20:20, que soa como uma boa
visão, 20/20, que também soa como um ano que acabamos de
ter que não era tão bom assim. Mas ele disse que em Ezequiel
20:20 diz: "Santificai meus sábados e eles serão um sinal entre
mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus". E
toda a idéia era que é nosso sinal para Deus que estamos
pensando nEle. E eu começo a pensar: "E se Deus estivesse me
observando no sábado, ele seria capaz de dizer que eu estava
pensando nEle? Teria eu tomado a decisão de tornar o Sábado
diferente"?

John Bytheway:

01:40

E eu costumava pensar que era um dia de descanso. E então me
tornei bispo por um tempo e não fiquei muito descansado. E eu
pensava que precisava mudar a maneira como eu pensava em
descansar também. Estava descansando das coisas mundanas e
das coisas mundanas para pensar e de shows ou filmes
mundanos. Tratava-se de fazer de Deus uma parte maior, e ler
algo diferente, e encontrar alguém a quem pudéssemos ir servir
e ministrar e coisas desse tipo. E isso fez com que fosse mais um
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desafio para mim. Acho que se você realmente quiser fazer
disso um deleite, pode se ajoelhar e perguntar ao Senhor:
"Como eu poderia fazer isso mais um deleite?". E eu aposto que
Ele lhe dará algumas respostas. E talvez não seja apenas em
como você passa seu tempo, mas em quem e no que você
pensa durante esse tempo.
Hank Smith:

02:28

Sim, absolutamente. Se pudermos aprender a ver isto como
uma oportunidade para fazer as coisas de maneira diferente. Sei
que talvez sua família não jogue videogames, ou não assista TV,
ou não faça algo que costuma fazer nos outros dias da semana,
no domingo. E você pode se concentrar nisso e se concentrar no
que você está perdendo, mas será mais um deleite para você se
você vir isto como uma oportunidade de fazer as coisas de
forma diferente. Por exemplo, eu adoro escrever e-mails aos
missionários no sábado porque não tenho muito tempo durante
a semana. E a pausa desse dia me dá a oportunidade de ajudar
os missionários que amam as cartas. Eles adoram ouvir as
pessoas em casa.

Hank Smith:

03:09

Também penso que ao ler o Novo Testamento, vejo Jesus
curando muito no Sábado. E pensei: se cura um
relacionamento, e se cura um casamento, se cura alguém
administrando, então isso se tornará um deleite para você. Se
você estiver fazendo alguma cura no sábado, acho que o
Salvador ficaria encantado se pudéssemos fazer isso. Mas posso
ver por que é difícil. Tenho cinco filhos e: "Por que não
podemos fazer isso? Por que não podemos fazer isto? Por que
não podemos fazer isto?" Acho que Elder Holland disse: "Se
você se concentrar no que não pode fazer, essa é uma visão
bastante patética do Sábado". Vamos nos concentrar no que
podemos fazer e como podemos tornar isto diferente", e ser
criativos. Isso não significa que você tenha que ficar sentado e
dizer: "Estou entediado". Eu estou entediado". Pode ser hora de
dizer: "Certo, esta é uma chance para mim de ser um pouco
criativo e encontrar coisas que serão tanto encantadoras para
mim quanto para o Senhor".

John Bytheway:

04:04

Ao invés de dizer: "O que eu não posso fazer? O que eu posso
fazer"? E essa é uma maneira totalmente diferente de olhar
para isso e, "Como posso separar o dia?" Eu adoro a idéia de ser
separado, não posto de lado. Alguém dizendo: "Eu não deveria
ser posto de lado?" Não, não, não. Supostamente, mas separar
o dia e dizer: "Eu vou fazer deste um dia melhor. Vou fazer
deste um dia encantador". E nós dois, eu acho que não
queremos começar a dar listas de coisas para fazer porque
todos são diferentes. Temos pessoas em todo o país e em todo
o mundo. Como você pode fazer deleite, e fazer alguma cura,

Isaiah 58-66 followHIM Favoritos Página 2

Aviso: Este documento é uma transcrição automatizada. Você pode encontrar alguns pequenos erros incluídos.

alguma bênção, e torná-lo alegre e delicioso? Boa maneira de
começar.
Hank Smith:

04:42

Absolutamente. Eu acho que aquele a não fazer, que eu acho
que o Senhor não se importaria se fizéssemos uma única lista de
itens, seria: "Não julgue os outros sobre como eles praticam o
sábado". Concentre-se em você e no que você pode fazer para
que seja um deleite. E então, se outras pessoas o fizerem à sua
maneira, que o façam. Não se preocupe muito com o que as
outras pessoas estão fazendo para que seja um deleite para
elas. Você simplesmente não sabe o que está acontecendo na
vida deles.

Hank Smith:

05:08

John e eu esperamos que você se sinta mais motivado a dizer:
"Eu quero cumprir este mandamento", porque às vezes
sentimos que estamos sacrificando muito. Estamos sacrificando
o que normalmente faríamos se tivéssemos o dia para escolher
por nós mesmos. Nós pensamos: "Oh, isto é o que eu faria
normalmente". Mas lembre-se, os sacrifícios muitas vezes se
transformam em investimentos que pagam dividendos.
Sacrifícios muitas vezes se transformam, lembro-me do
Presidente Hinckley dizendo que, "O que parece ser um
sacrifício, o que você pensa que é um sacrifício é na verdade um
investimento". Vai lhe pagar de volta por um longo tempo no
futuro.

John Bytheway:

05:43

E Hank, ambos estivemos na Terra Santa e quando você vê os
judeus ortodoxos chegando ao muro ocidental para inaugurar o
sábado, eu os observo e penso: "Estamos fazendo isso errado.
Temos que ter mais alegria e mais prazer no Sábado". E só essa
visão me motiva a dizer: "Vou trabalhar para fazer do Sábado
um deleite".

Hank Smith:

06:02

Isso é lindo. Muito bem. Você sabe onde nos encontrar.
Estaremos de volta na próxima semana com outro FollowHIM
Favoritos. Venha se juntar a nós em nosso podcast completo, é
chamado de "FollowHIM". Você pode obtê-lo onde quer que
você obtenha seu podcast e no YouTube. Venha nos encontrar.
E então junte-se a nós na próxima semana, nós faremos outro
FollowHIM Favoritos.

Isaiah 58-66 followHIM Favoritos Página 3

